
UCHWAŁA NR XLI/317/2010  

RADY GMINY PSARY  

z dnia 24 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Psary oraz rozstrzygania o dalszym 

postępowaniu z nimi. 

 

Na podstawie: Art.7 pkt 9 w związku z art.40 ust2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / 

tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Art. 9, 13 i 14 Ustawy z dnia 25 

października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 

123 z późniejszymi zmianami / Art. 29 Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych 

z funkcjonowaniem administracji publicznej / Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz. 136 / 

RADA GMINY PSARY UCHWALA 

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Psary będzie prowadzone w sposób stały, z urzędu lub 

na podstawie pojedynczych zgłoszeń mieszkańców w Urzędzie Gminy w Referacie Przedsięwzięć Publicznych lub 

Komisariacie Policji w Wojkowicach.  

§ 2. Wyłapywaniu będą podlegać zwierzęta wałęsające się oraz bezdomne pozostawione bez opieki człowieka na

terenie gminy w sytuacji, gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia.  

§ 3. Zwierzęta bezdomne, które zostaną wyłapane będą bezpośrednio przewożone do schroniska.  

§ 4. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane za pomocą specjalistycznego sprzętu nie stwarzającego zagrożenia 

dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie im zadawać cierpienia.  

§ 5. Transport zwierząt będzie się odbywał dopuszczonym środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego

i humanitarnego przewozu zwierząt oraz zapewniającym im odpowiednie warunki, a w szczególności: 

§ 6. Schronisko dla bezdomnych zwierząt ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków bytowych oraz 

opieki weterynaryjnej wszystkim przyjmowanym zwierzętom z terenu gminy.  

§ 7. Bezdomne zwierzęta, które zostaną wyłapane i przewiezione do schroniska będą mogły być odebrane przez 

właściciela po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków odbioru ze schroniskiem, w którym zwierze przebywa.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary  

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

Śląskiego.  

a) przestrzeń ładunkową, umożliwiająca zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,

b) właściwą wentylację i temperaturę podczas transportu, łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpowiedniej 

szorstkości, zapewniającą przyczepność kończyn, 

c) część ładunkowa dla przewożonych zwierząt musi być oddzielona od części osobowej.

Przewodniczący Rady  

 

Jacenty Kubica 
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