
UCHWAŁA NR LVIII/324/10  

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 7 października 2010 r.  

 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki na 

terenie gminy Santok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1999r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,

poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

(tj. Dz.U. Nr 106, poz. 1002 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 2005r. z późn. zm.), po 

uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren gminy Santok.  

§ 2. Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt nadaje się charakter stały.  

§ 3.  1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne oraz wałęsające się tj. przebywające 

w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka. 

2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone z urzędu lub na wniosek 

mieszkańców, na podstawie pojedynczych zgłoszeń za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy w Santoku.  

3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie powierzone wyłącznie firmie lub instytucji, uprawnionych, na 

zasadach określonych w porozumieniach lub zawartych umowach.  

§ 4. Postępowanie z przechwyconymi zwierzętami bezdomnymi: 

§ 5. Transport zwierząt odbywa się zgodnie z warunkami określonymi przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, tj. 

zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki, a w szczególności: 

§ 6. Z przekazania zwierzęcia sporządza się protokół według wskazań przepisów art. 38 ust. 7 w/w ustawy 

o ochronie zwierząt.  

§ 7. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz po umieszczeniu zwierząt w schronisku 

zapewnia się im opiekę weterynaryjną.  

§ 8. W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt zostanie zawarta umowa z podmiotem prowadzącym 

schronisko w celu zapewnienia im dalszej opieki, jak również z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta na 

terenie gminy Santok.  

§ 9. Koszty każdorazowego postąpienia ze złapaniem i przekazaniem bezdomnego zwierzęcia pokrywane 

są z budżetu gminy, które zostaną określone w zawartych umowach na wykonywanie w/w usługi.  

§ 10.  1. W porozumieniu z Lekarzem Weterynarii w Gorzowie Wlkp. zostaną podane terminy okresowego

wyłapywania zwierząt w formie obwieszczenia na terenie gminy Santok. 

2. Co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt zostanie podane przez organ 

gminy obwieszczenie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w Santoku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jak również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

obrębach gminy.  

3. W obwieszczeniu zostaną podane poniższe informacje: 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Ustanowienie powyższej uchwały wynika z obowiązku realizacji zadań własnych gminy, wynikających 

z przepisów zawartych w ustawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r., 

Nr 106, poz. 1002 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Uchwaly nr XXXIX/246/06 Rady Gminy Santok z dn. 26 

stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok. 

wzrost liczby zwierząt bezdomnych, głównie psów, w znacznej mierze wynikający z sąsiedztwa aglomeracji 

Gorzowa Wlkp.z terenem naszej gminy, wymaga zintensyfikowania działań w stosunku do zwierząt bezdomnych,

właściwego postępowania z nimi w zgodzie z przepisami prawa zawartego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt.  

1) Wyłapywane bezdomne zwierzęta umieszczane są niezwłocznie w schronisku dla zwierząt bezdomnych.

2) Do adopcji mogą być przekazywane zwierzęta uprzednio umieszczone w schronisku dla zwierząt, po 

uzyskaniu stosownych opinii, za pośrednictwem: 

- uprawnionych organizacji i instytucji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

- w poszukiwaniu nowych właścicieli zwierząt mogą oczestniczyć osoby fizyczne pod nadzorem 

uprawnionych organizacji. 

1) przestrzeń ładunkową umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,

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

szorstkości, zapewniającą przyczepność kończyn, 

3) część ładunkową dla przewożonych zwierząt oddzieloną od części osobowej.

a) termin wyłapywania,

b) granice terenu, z którego będą wyłapywane zwierzęta,

c) nazwa podmiotu prowadzącego wyłapywanie zwierząt,

d) adres schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta.

Przewodniczący Rady Gminy Santok  

 

Tadeusz Boczula 
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1) Wyłapywane bezdomne zwierzęta umieszczane są niezwłocznie w schronisku dla zwierząt bezdomnych.

2) Do adopcji mogą być przekazywane zwierzęta uprzednio umieszczone w schronisku dla zwierząt, po 

uzyskaniu stosownych opinii, za pośrednictwem: 

- uprawnionych organizacji i instytucji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

- w poszukiwaniu nowych właścicieli zwierząt mogą oczestniczyć osoby fizyczne pod nadzorem 

uprawnionych organizacji. 

1) przestrzeń ładunkową umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,

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

szorstkości, zapewniającą przyczepność kończyn, 

3) część ładunkową dla przewożonych zwierząt oddzieloną od części osobowej.

a) termin wyłapywania,

b) granice terenu, z którego będą wyłapywane zwierzęta,

c) nazwa podmiotu prowadzącego wyłapywanie zwierząt,

d) adres schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta.

Przewodniczący Rady Gminy Santok  

 

Tadeusz Boczula 
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