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UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz dalszego z nimi 
postępowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 
Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rzeszowie i po zasięgnięciu opinii 
Stowarzyszenia Pomocy Psom Bezdomnym AMICUS w Przemyślu Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Dynów 
oraz dalsze postępowanie z nimi. 

§ 2. Przez pojęcie „zwierzęta bezdomne” rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

§ 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Dynów ma charakter okresowy. 

§ 4. 1. Wyłapywanie zwierząt nakazuje się w formie zarządzenia po dokonaniu analizy aktualnych potrzeb 
w tym zakresie. 

2. Zarządzenie określa: 

1) termin wyłapywania zwierząt bezdomnych, 

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane, 

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu, 

4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podane zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt 
bezdomnych. 

§ 5. 1. Dopuszczalne jest wyłapywanie pojedynczych zwierząt bezdomnych w sytuacji, gdy ma to charakter 
interwencyjny. 

2. Wyłapywanie odbywać się będzie na zasadach określonych w Uchwale, bez uprzedniego ogłoszenia. 

§ 6. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, na podstawie stosownej umowy zawartej przez Gminę 
Miejską Dynów. 

§ 7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie miasta Dynów. 

§ 8. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku 
ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym koszt opieki weterynaryjnej 
w wysokości wynikającej z obowiązującego cennika w schronisku. 

§ 9. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których mowa 
w § 8. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 


