
 

UCHWAŁA Nr XXVII/136/09 

RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Cegłów  

oraz dalszego z nimi postępowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz.U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Mińsku Mazowieckim oraz po zasięgnięciu opinii Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwie-

rząt „Argos” w Warszawie, Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadza się na terenie gminy Cegłów obowiązek wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

2. Za zwierzęta bezdomne w rozumieniu uchwały, rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, któ-

re uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właścicie-

la lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

§ 2.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób: 

1) interwencyjny – w przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpie-

czeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zgłoszeń, zwierzęta bezdomne będą wyłapywane na zle-

cenie Wójta Gminy bez podawania informacji do publicznej wiadomości. Każdorazowe zgłoszenie inter-

wencyjne będzie ewidencjonowane przez Urząd Gminy. 

2) okresowy – decyzję o planowanym terminie rozpoczęcia wyłapywaniu bezdomnych zwierząt podejmuje 

Wójt Gminy, podając ją do publicznej wiadomości, uwzględniając interwencje mieszkańców gminy o 

zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego ze strony wałęsających się zwierząt.  

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawierająca określenie terminu, obszaru i podmiotu wykonu-

jącego wyłapywania oraz adres schroniska, w którym będą umieszczane wyłapane zwierzęta, będzie każdo-

razowo podawana do publicznej wiadomości na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwie-

rząt, poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej danego sołectwa oraz w siedzibie Urzędu 

Gminy. 

§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodar-

czą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, z zapew-

nieniem warunków określonych w odpowiednich przepisach oraz posiadający stosowne zezwolenie na 

prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta umowa na 

wykonywanie tych czynności. 

§ 4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w sposób humanitarny, nie stwarzający za-

grożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.  

§ 5.1. Wyłapane z terenu gminy Cegłów zwierzęta, będą bezzwłocznie przetransportowane z zachowa-

niem warunków określonych w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt – do schroniska dla zwierząt, z którym 

uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu. 

2. Wyłapane bezdomne zwierzęta, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wście-

klizną, zostaną bezzwłocznie umieszczone w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadze-

nia obowiązkowej obserwacji przez lekarza weterynarii. 

§ 6.1. Podmiot, o którym mowa w, § 3 z którym zawarto umowę na wykonywanie wyłapywania bez-

domnych zwierząt, niezwłocznie po zakończeniu wyłapywania, przekazuje Wójtowi Gminy pisemną infor-

mację o ilości wyłapanych zwierząt i adresie schroniska, o którym mowa w § 5 ust. 1 wraz z potwierdze-

niem ilości przyjętych psów wystawionym przez schronisko. 

2. Informacja powyższa będzie podawana do publicznej wiadomości w sposób określony w § 2 ust. 2. 

§ 7.1. W przypadku ustalenia lub zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane, zostanie 

mu ono wydane po uiszczeniu przez niego kosztów wyłapania zwierzęcia, jego transportu, utrzymania oraz 



zapewnienia mu opieki weterynaryjnej zgodnie z cennikiem usług podmiotu prowadzącego wyłapywanie i 

schroniska, w którym zwierzę przebywa. 

2. W przypadku niezgłoszenia się lub niemożności ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, po 

upływie czternastu dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, 

zwierzę może zostać zakwalifikowany do wydania osobie chętnej do jego adopcji. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr inż. Teodora Wójcik 

 

 

 

 


