
UCHWAŁA Nr XXXIV/290/09 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 5 października 2009 r. 

w sprawie wyłapywania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego bezdomnych zwierząt 

oraz rozstrzygania o ich dalszym losie. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 

z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 

42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 

późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i 

zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarządu Głównego w Warszawie – 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Mińska Mazowieckiego ma charakter stały i 

realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z oceny potrzeb. 

§ 2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą realizowane w sposób humanitar-

ny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia z zachowaniem ostrożności, bezpieczeństwa i porząd-

ku publicznego. 

§ 3. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz na stronie internetowej miasta co najmniej na 

21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania: 

1) termin wyłapywania, 

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane, 

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

4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

§ 4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może zostać powierzone wyłącznie podmiotowi prowadzącemu 

działalność w zakresie ich wyłapywania, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa. 

§ 5.1. Wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska przetrzymywane są przez podmiot, o 

którym mowa w § 4 w terminie min. 2 dni od momentu złapania zwierzęcia i umieszczenia jego zdjęcia w 

Internecie. 

2. Miasto gromadzi oraz podaje na stronie internetowej informację o wyłapanych zwierzętach zawierają-

cą zdjęcia złapanego zwierzęcia oraz adres i termin jego przetrzymywania. 

§ 6. Wyłapane bezdomne zwierzęta, będą bez zbędnej zwłoki: 

1. umieszczane w schroniskach dla zwierząt, 

2. oddawane pod opiekę innym opiekunom, którzy posiadają możliwość zapewnienia zwierzętom właści-

wych warunków bytowania i opieki, 

3. w uzasadnionych przypadkach przed podjęciem działań wymienionych w ustępie 1 i 2, a w szczególno-

ści w przypadku pokąsania ludzi lub zachowujących się w sposób wskazujący na zagrożenie wścieklizną, 

poddane obserwacji w kierunku wykluczenia możliwości rozprzestrzenienia choroby zakaźnej na ludzi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVI/159/2000 Rady Miejskiej w 

Mińsku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie mia-

sta Mińska Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

mgr inż. Leon Jurek 


