
                                                                                    
                                                                                                                            

                                                        Uchwała  Nr. 37/VI/ 07

                                               RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH 

                                                    z dnia 26. kwietnia 2007 r.

    w sprawie  wyłapywania bezdomnych psów i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1991 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z pozn. zm.) oraz  art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
marca 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U.. Nr. 106, poz. 1002 z 2003 r z pózń zm.) , po 
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Przasnyszu oraz po zasięgnięciu opinii 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Rada Miejska w Chorzelach  uchwala , co 
następuje:

§ 1 

Wyłapywaniu podlegają psy,które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , a 
nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały.

§ 2

Wyłapywanie psów prowadzone będzie w sposób:
1) stały- w przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zgłoszeń , zwierzęta bezdomne będą 
wyłapywane na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy w Chorzelach bez podawania 
informacji do publicznej wiadomości.

2) okresowy- decyzję o planowanym  terminie rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych psów 
podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy, uwzględniając interwencje mieszkańców miasta i 
gminy o zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego ze strony wałęsających się psów. 
Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie 
schroniska dla zwierząt będzie każdorazowo podawany dla publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej danego sołectwa oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy , na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt.

§ 3 

Wyłapywanie bezdomnych psów może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, z zapewnieniem 
warunków określonych w odpowiednich przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na 
prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami z którym zostanie zawarta 
umowa.   

§ 4 

Wyłapywanie bezdomnych psów odbywać się będzie w sposób humanitarny nie stwarzający 
zagrożenia  dla zdrowia i życia psów oraz nie zadający im cierpienia na zasadach i warunkach 
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 



1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr. 115, poz. 
753) 

§ 5 

1. Wyłapane z terenu Miasta i Gminy Chorzele psy będą niezwłocznie przetransportowane – z 
zachowaniem warunków określonych w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt – do schroniska 
dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa.

2. Wyłapane bezdomne psy, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie 
wścieklizną zostaną bezzwłocznie umieszczone w pomieszczeniu zamkniętym 
zlokalizowanym na posesji Pana Jana Piaseckiego zam. Chorzele ul. Księżycowa 5 w celu 
odizolowania i starannego zabezpieczenia przed ucieczką  oraz poddania stosownej 
obserwacji przeprowadzonej przez Lekarza Weterynarii.

3. O fakcie umieszczenia psa lub psów w pomieszczeniu zamkniętym na posesji  Pana Jana 
Piaseckiego zostanie powiadomiony pisemnie Powiatowy Lekarz Weterynarii , który 
zdecyduje o dalszym ich losie.

4. Opiekę nad psem lub  psami o których mowa w ust. 2 będzie sprawował pracownik 
gospodarczy Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

                                                                            § 6 

1. Podmiot  z którym zawarto umowę na przeprowadzenie wyłapywania psów niezwłocznie po 
zakończeniu wyłapywania , przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy informacje o ilości 
wyłapanych psów i miejscu ich przebywania.

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

                                                                           § 7 

1. W przypadku ustalenia lub zgłoszenia się właściciela psa , który został wyłapany , zostanie 
mu on wydany po uiszczeniu przez niego kosztów wyłapania psa, jego transportu, 
utrzymania oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej zgodnie z cennikiem usług 
podmiotu prowadzącego wyłapywanie i schroniska, w którym pies przebywa.

2. W przypadku nie zgłoszenia się lub niemożności ustalenia właściciela wyłapanego psa po 
upływie 14 dni od dnia podania do publicznej informacji, o której mowa w § 6 pkt. 1, pies 
może zostać zakwalifikowany do wydania osobie chętnej do jego nabycia. 

                                                                         § 8

          Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                         § 9

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


