
UCHWAŁA NR XXXIII/240/2010  

RADY GMINY KOZY  

z dnia 11 marca 2010 r.  

 

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

postępowaniu z nimi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem

Weterynarii w Bielsku - Białej oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział

w Bielsku - Białej, Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje: 

§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Kozy podlegały będą stałemu wyłapywaniu.  

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszy sposób postepowania z nimi określono w „Regulamin

wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi” - stanowiącego załącznik do

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.  

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

Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Kozy 

Adam Handzlik 

 

„REGULAMIN WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ROZSTRZYGANIA O DALSZYM 

POSTĘPOWANIU Z NIMI"  

1. Wyłapywaniu podlegają  zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały  s ię  lub zostały porzucone przez

człowieka, a nie istnieje możliwoś ć  ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką  zwierzę  dotąd

pozostawało, zwane w dalszej części zwierzętami bezdomnymi.  

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  m oże  b yć  prowadzone za pomocą  przeznaczonego do odłowu

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie

będzie zadawać im cierpienia.  

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  będzie miało charakter stały i przeprowadzać  je będzie schronisko dla

bezdomnych zwierząt, za pośrednictwem przeszkolonych pracowników, na podstawie umowy.  

4. Wyłapane bezdomne zwierzęt a  będą  przewożone do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

z siedzibą w Bielsku - Białej (kod 43- 300), ul. Reksia 48.  

5. Po wyłapaniu, zwierzęta przewiezione do schroniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 

6. Zwierzęta pozostają  w schronisku do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego) lub do

końca ich życia.  

7. Wyłapane zwierzęta wydawane będą  ich właścicielom, po uiszczeniu kosztów poniesionych do dnia ich

wydania, a związanych z: 

8. Schronisko dla bezdomnych zwierząt uprawnione jest do oddania wyłapanych zwierząt do adopcji lub pod

opiekę, po upływie 14 dni od dnia wyłapania.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXIII/240/2010 

Rady Gminy Kozy 

z dnia 11 marca 2010 r.

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną;

2) pomocy weterynaryjno-lekarskiej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;

4) eutanazji w przypadku, gdy zachodzą  przesłanki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), na następujących warunkach: 

a) Usypiania dokonuje się w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych oraz

innych zwierząt. 

b) Pracownik schroniska opiekujący się usypianymi zwierzętami ma obowiązek towarzyszyć  mu do samego

końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). 

c) Zwierzę  usypiane musi być  traktowane – do ostatniej chwili życ ia  – łagodnie i przyjaźnie, należy

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

d) Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

e) Zwłoki uśpionych zwierząt  muszą  być  odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich i poddania

utylizacji. 

1) wyłapywaniem i transportem;

2) utrzymaniem;

3) leczeniem i innymi zabiegami.

Przewodniczący Rady Gminy Kozy 

Adam Handzlik 

 

ID: KKPLI-UQQSE-KELLE-JZVRK-FQPQO. Podpisany. Strona 1 / 3



UCHWAŁA NR XXXIII/240/2010  

RADY GMINY KOZY  

z dnia 11 marca 2010 r.  

 

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

postępowaniu z nimi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem

Weterynarii w Bielsku - Białej oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział

w Bielsku - Białej, Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje: 

§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Kozy podlegały będą stałemu wyłapywaniu.  

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszy sposób postepowania z nimi określono w „Regulamin

wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi” - stanowiącego załącznik do

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.  

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

Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Kozy 

Adam Handzlik 

 

„REGULAMIN WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ROZSTRZYGANIA O DALSZYM 

POSTĘPOWANIU Z NIMI"  

1. Wyłapywaniu podlegają  zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały  s ię  lub zostały porzucone przez

człowieka, a nie istnieje możliwoś ć  ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką  zwierzę  dotąd

pozostawało, zwane w dalszej części zwierzętami bezdomnymi.  

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  m oże  b yć  prowadzone za pomocą  przeznaczonego do odłowu

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie

będzie zadawać im cierpienia.  

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  będzie miało charakter stały i przeprowadzać  je będzie schronisko dla

bezdomnych zwierząt, za pośrednictwem przeszkolonych pracowników, na podstawie umowy.  

4. Wyłapane bezdomne zwierzęt a  będą  przewożone do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

z siedzibą w Bielsku - Białej (kod 43- 300), ul. Reksia 48.  

5. Po wyłapaniu, zwierzęta przewiezione do schroniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 

6. Zwierzęta pozostają  w schronisku do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego) lub do

końca ich życia.  

7. Wyłapane zwierzęta wydawane będą  ich właścicielom, po uiszczeniu kosztów poniesionych do dnia ich

wydania, a związanych z: 

8. Schronisko dla bezdomnych zwierząt uprawnione jest do oddania wyłapanych zwierząt do adopcji lub pod

opiekę, po upływie 14 dni od dnia wyłapania.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXIII/240/2010 

Rady Gminy Kozy 

z dnia 11 marca 2010 r.

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną;

2) pomocy weterynaryjno-lekarskiej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;

4) eutanazji w przypadku, gdy zachodzą  przesłanki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), na następujących warunkach: 

a) Usypiania dokonuje się w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych oraz

innych zwierząt. 

b) Pracownik schroniska opiekujący się usypianymi zwierzętami ma obowiązek towarzyszyć  mu do samego

końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). 

c) Zwierzę  usypiane musi być  traktowane – do ostatniej chwili życ ia  – łagodnie i przyjaźnie, należy

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

d) Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

e) Zwłoki uśpionych zwierząt  muszą  być  odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich i poddania

utylizacji. 

1) wyłapywaniem i transportem;

2) utrzymaniem;

3) leczeniem i innymi zabiegami.

Przewodniczący Rady Gminy Kozy 

Adam Handzlik 

 

ID: KKPLI-UQQSE-KELLE-JZVRK-FQPQO. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XXXIII/240/2010  

RADY GMINY KOZY  

z dnia 11 marca 2010 r.  

 

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

postępowaniu z nimi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem

Weterynarii w Bielsku - Białej oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział

w Bielsku - Białej, Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje: 

§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Kozy podlegały będą stałemu wyłapywaniu.  

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalszy sposób postepowania z nimi określono w „Regulamin

wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi” - stanowiącego załącznik do

niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.  

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

Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Kozy 

Adam Handzlik 

 

„REGULAMIN WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ROZSTRZYGANIA O DALSZYM 

POSTĘPOWANIU Z NIMI"  

1. Wyłapywaniu podlegają  zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały  s ię  lub zostały porzucone przez

człowieka, a nie istnieje możliwoś ć  ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką  zwierzę  dotąd

pozostawało, zwane w dalszej części zwierzętami bezdomnymi.  

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  m oże  b yć  prowadzone za pomocą  przeznaczonego do odłowu

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie

będzie zadawać im cierpienia.  

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt  będzie miało charakter stały i przeprowadzać  je będzie schronisko dla

bezdomnych zwierząt, za pośrednictwem przeszkolonych pracowników, na podstawie umowy.  

4. Wyłapane bezdomne zwierzęt a  będą  przewożone do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

z siedzibą w Bielsku - Białej (kod 43- 300), ul. Reksia 48.  

5. Po wyłapaniu, zwierzęta przewiezione do schroniska podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 

6. Zwierzęta pozostają  w schronisku do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego) lub do

końca ich życia.  

7. Wyłapane zwierzęta wydawane będą  ich właścicielom, po uiszczeniu kosztów poniesionych do dnia ich

wydania, a związanych z: 

8. Schronisko dla bezdomnych zwierząt uprawnione jest do oddania wyłapanych zwierząt do adopcji lub pod

opiekę, po upływie 14 dni od dnia wyłapania.  

Załącznik do uchwały Nr 

XXXIII/240/2010 

Rady Gminy Kozy 

z dnia 11 marca 2010 r.

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną;

2) pomocy weterynaryjno-lekarskiej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;

4) eutanazji w przypadku, gdy zachodzą  przesłanki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie

zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), na następujących warunkach: 

a) Usypiania dokonuje się w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych oraz

innych zwierząt. 

b) Pracownik schroniska opiekujący się usypianymi zwierzętami ma obowiązek towarzyszyć  mu do samego

końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). 

c) Zwierzę  usypiane musi być  traktowane – do ostatniej chwili życ ia  – łagodnie i przyjaźnie, należy

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

d) Zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

e) Zwłoki uśpionych zwierząt  muszą  być  odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich i poddania

utylizacji. 

1) wyłapywaniem i transportem;

2) utrzymaniem;

3) leczeniem i innymi zabiegami.

Przewodniczący Rady Gminy Kozy 

Adam Handzlik 

 

ID: KKPLI-UQQSE-KELLE-JZVRK-FQPQO. Podpisany. Strona 3 / 3


