
UCHWAŁA NR XXXIV/236/09 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 23 marca 2009 r. 
 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym 
postępowaniu z nimi 

   
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, 
poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) oraz po uzgodnieniu  
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach oraz po zasięgnięciu opinii 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi Rada Gminy Lutomiersk uchwala,  
co następuje: 
 
 

§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest 
teren Gminy Lutomiersk.  

 
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lutomiersk 

przeprowadzane będzie okresowo, co najmniej raz w roku i dokonywane będzie w celu 
zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania. 

 
§ 3. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych: 
1) termin ich wyłapywania; 
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane; 
3) adres uprawnionego podmiotu, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu; 
4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

 
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną niezwłocznie przewiezione  

do uprawnionego podmiotu, który zapewni im właściwą opiekę. 
 
§ 5.1. W uzasadnionych koniecznością przypadkach wyłapywanie odbywać się będzie, 

bez uprzedniego ogłoszenia, na wezwanie osoby uprawnionej.  
2. Osobami uprawnionymi do wezwania podmiotu wyłapującego zwierzęta są: Wójt 

lub osoby przez niego upowaŜnione. 
 



§ 6. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało 
odłapane ponosi on koszty jego odłapania i umieszczenia w schronisku, w tym równieŜ opieki 
weterynaryjnej. 

 
§ 7. 1. Wójt Gminy Lutomiersk zawrze umowę z podmiotem uprawnionym  

do wyłapywania, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt moŜe wykonywać podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą w tym zakresie. 
 
§ 8. Uprawniony podmiot przeznacza bezdomne zwierzęta do adopcji lub wykupu. 
 
§ 9. Traci moc Uchwała Nr VIII/75/2003 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 czerwca 

2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym 
postępowaniu z nimi. 

 
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
 
 


