
UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2010  

RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA  

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 

rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002z póź. zmianami) i w 

oparciu o § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. Nr 116, poz

753 z dnia 26 sierpnia 1998r.), Rada Gminy Jasienica Rosielna po uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony 

Zwierząt, ustala następujące zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt:

§ 1. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły lub 

zabłąkały się , jak również te, które zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje praktyczna 

możliwość ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd 

przebywały. 

§ 2.  1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w następujący sposób: 

2. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy 

zwierzętom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 będą prowadzone w każdym czasie i miejscu 

bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w § 3. 

3. Informacja o zwierzętach wyłapywanych, które pokąsały człowieka lub są podejrzane 

o wściekliznę, będzie przekazywana niezwłocznie Inspekcji Weterynaryjnej w celu ustalenia 

dalszego z nimi postępowania. 

§ 3. Wójt Gminy Jasienica Rosielna poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

komunikatów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez Sołtysów w sołectwach na 21 

dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt: 

§ 4.  1. Zwierzęta będą wyłapywane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenia 

tego typu usług. 

2. Wyłapywane zwierzęta podlegają badaniu przez lekarza weterynarii a w razie potrzeby 

udzielana jest im stosowna pomoc na koszt posiadacza zwierzęcia. 

3. Szczegółowe obowiązki tego podmiotu zostaną określone w umowie cywilnoprawnej. 

4. Nazwa i adres podmiotu wykonującego usługi zostaną podane do wiadomości 

Kierownikowi Posterunku Policji oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

5. Transport zwierząt powinien odbywać się środkami do tego przystosowanymi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień. 

§ 5.  1. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych na terenie gminy przyjmuje Urząd Gminy. 

2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, Azyl „U Majki” (prywatne przytulisko) Maria Borowiec 38-123 Wysoka Strzyżowska 

559, z którym w danym okresie Gmina będzie posiadała zawartą umowę lub uzgodnione 

przyjęcie zwierzęcia do schroniska bez zawarcia umowy. 

3. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przez okres 

umożliwiający odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych opiekunów. 

4. W przypadku podejrzenia wścieklizny Inspekcja Weterynaryjna podejmuje działania 

z urzędu. 

5. W przypadku konieczności eutanazji zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz 

weterynarii lub inny podmiot określony w art. 33 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 6.  1. Koszty wyłapywania i przetrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt, 

pokrywane będą z budżetu Gminy, z zastrzeżeniem § 6 ust 2. 

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi 

koszty związane z jego wyłapywaniem i utrzymaniem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) 

w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne 

zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt i cennika schroniska. Koszty te właściciel zwierzęcia ponosi 

niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez 

właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę. 

3. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uzyskaniu opłat, 

o których mowa w § 6 ust. 2, które właściciele mają obowiązek wpłacić na konto Urzędu Gminy

w Jasienicy Rosielnej w wysokości wynikającej z podpisanych w danym roku kalendarzowym 

umów lub kosztów określonych przez schronisko, które przyjęło zwierzę bez zawarcia umowy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy dotyczących pozostawionych

bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa

ludzi 

2) okresowy w odniesieniu do znacznych obszarów gminy oraz znacznej ilości zwierząt w razie

stwierdzenia takiej konieczności przez Wójta Gminy w oparciu o informacje uzyskane od 

mieszkańców danego obszaru o zwiększonej liczbie bezdomnych zwierząt. 

- informację o terminie wyłapywania,

- granice terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane,

- nazwę podmiotu wykonującego wyłapywanie,

- adres schroniska , z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2010  

RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA  

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 

rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002z póź. zmianami) i w 

oparciu o § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. Nr 116, poz

753 z dnia 26 sierpnia 1998r.), Rada Gminy Jasienica Rosielna po uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony 

Zwierząt, ustala następujące zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt:

§ 1. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły lub 

zabłąkały się , jak również te, które zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje praktyczna 

możliwość ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd 

przebywały. 

§ 2.  1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w następujący sposób: 

2. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy 

zwierzętom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 będą prowadzone w każdym czasie i miejscu 

bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w § 3. 

3. Informacja o zwierzętach wyłapywanych, które pokąsały człowieka lub są podejrzane 

o wściekliznę, będzie przekazywana niezwłocznie Inspekcji Weterynaryjnej w celu ustalenia 

dalszego z nimi postępowania. 

§ 3. Wójt Gminy Jasienica Rosielna poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

komunikatów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez Sołtysów w sołectwach na 21 

dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt: 

§ 4.  1. Zwierzęta będą wyłapywane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenia 

tego typu usług. 

2. Wyłapywane zwierzęta podlegają badaniu przez lekarza weterynarii a w razie potrzeby 

udzielana jest im stosowna pomoc na koszt posiadacza zwierzęcia. 

3. Szczegółowe obowiązki tego podmiotu zostaną określone w umowie cywilnoprawnej. 

4. Nazwa i adres podmiotu wykonującego usługi zostaną podane do wiadomości 

Kierownikowi Posterunku Policji oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

5. Transport zwierząt powinien odbywać się środkami do tego przystosowanymi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień. 

§ 5.  1. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych na terenie gminy przyjmuje Urząd Gminy. 

2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, Azyl „U Majki” (prywatne przytulisko) Maria Borowiec 38-123 Wysoka Strzyżowska 

559, z którym w danym okresie Gmina będzie posiadała zawartą umowę lub uzgodnione 

przyjęcie zwierzęcia do schroniska bez zawarcia umowy. 

3. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przez okres 

umożliwiający odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych opiekunów. 

4. W przypadku podejrzenia wścieklizny Inspekcja Weterynaryjna podejmuje działania 

z urzędu. 

5. W przypadku konieczności eutanazji zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz 

weterynarii lub inny podmiot określony w art. 33 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 6.  1. Koszty wyłapywania i przetrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt, 

pokrywane będą z budżetu Gminy, z zastrzeżeniem § 6 ust 2. 

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi 

koszty związane z jego wyłapywaniem i utrzymaniem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) 

w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne 

zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt i cennika schroniska. Koszty te właściciel zwierzęcia ponosi 

niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez 

właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę. 

3. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uzyskaniu opłat, 

o których mowa w § 6 ust. 2, które właściciele mają obowiązek wpłacić na konto Urzędu Gminy

w Jasienicy Rosielnej w wysokości wynikającej z podpisanych w danym roku kalendarzowym 

umów lub kosztów określonych przez schronisko, które przyjęło zwierzę bez zawarcia umowy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy dotyczących pozostawionych

bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa

ludzi 

2) okresowy w odniesieniu do znacznych obszarów gminy oraz znacznej ilości zwierząt w razie

stwierdzenia takiej konieczności przez Wójta Gminy w oparciu o informacje uzyskane od 

mieszkańców danego obszaru o zwiększonej liczbie bezdomnych zwierząt. 

- informację o terminie wyłapywania,

- granice terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane,

- nazwę podmiotu wykonującego wyłapywanie,

- adres schroniska , z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2010  

RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA  

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 

rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002z póź. zmianami) i w 

oparciu o § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. Nr 116, poz

753 z dnia 26 sierpnia 1998r.), Rada Gminy Jasienica Rosielna po uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony 

Zwierząt, ustala następujące zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt:

§ 1. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły lub 

zabłąkały się , jak również te, które zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje praktyczna 

możliwość ustalenia ich dotychczasowego właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd 

przebywały. 

§ 2.  1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w następujący sposób: 

2. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy 

zwierzętom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 będą prowadzone w każdym czasie i miejscu 

bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w § 3. 

3. Informacja o zwierzętach wyłapywanych, które pokąsały człowieka lub są podejrzane 

o wściekliznę, będzie przekazywana niezwłocznie Inspekcji Weterynaryjnej w celu ustalenia 

dalszego z nimi postępowania. 

§ 3. Wójt Gminy Jasienica Rosielna poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

komunikatów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez Sołtysów w sołectwach na 21 

dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt: 

§ 4.  1. Zwierzęta będą wyłapywane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenia 

tego typu usług. 

2. Wyłapywane zwierzęta podlegają badaniu przez lekarza weterynarii a w razie potrzeby 

udzielana jest im stosowna pomoc na koszt posiadacza zwierzęcia. 

3. Szczegółowe obowiązki tego podmiotu zostaną określone w umowie cywilnoprawnej. 

4. Nazwa i adres podmiotu wykonującego usługi zostaną podane do wiadomości 

Kierownikowi Posterunku Policji oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

5. Transport zwierząt powinien odbywać się środkami do tego przystosowanymi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień. 

§ 5.  1. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych na terenie gminy przyjmuje Urząd Gminy. 

2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, Azyl „U Majki” (prywatne przytulisko) Maria Borowiec 38-123 Wysoka Strzyżowska 

559, z którym w danym okresie Gmina będzie posiadała zawartą umowę lub uzgodnione 

przyjęcie zwierzęcia do schroniska bez zawarcia umowy. 

3. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przez okres 

umożliwiający odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych opiekunów. 

4. W przypadku podejrzenia wścieklizny Inspekcja Weterynaryjna podejmuje działania 

z urzędu. 

5. W przypadku konieczności eutanazji zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz 

weterynarii lub inny podmiot określony w art. 33 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt. 

§ 6.  1. Koszty wyłapywania i przetrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt, 

pokrywane będą z budżetu Gminy, z zastrzeżeniem § 6 ust 2. 

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi 

koszty związane z jego wyłapywaniem i utrzymaniem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) 

w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne 

zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt i cennika schroniska. Koszty te właściciel zwierzęcia ponosi 

niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez 

właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę. 

3. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uzyskaniu opłat, 

o których mowa w § 6 ust. 2, które właściciele mają obowiązek wpłacić na konto Urzędu Gminy

w Jasienicy Rosielnej w wysokości wynikającej z podpisanych w danym roku kalendarzowym 

umów lub kosztów określonych przez schronisko, które przyjęło zwierzę bez zawarcia umowy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy dotyczących pozostawionych

bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa

ludzi 

2) okresowy w odniesieniu do znacznych obszarów gminy oraz znacznej ilości zwierząt w razie

stwierdzenia takiej konieczności przez Wójta Gminy w oparciu o informacje uzyskane od 

mieszkańców danego obszaru o zwiększonej liczbie bezdomnych zwierząt. 

- informację o terminie wyłapywania,

- granice terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane,

- nazwę podmiotu wykonującego wyłapywanie,

- adres schroniska , z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu.
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