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Uchwała Nr XLVI/692/10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierz ąt na terenie Gminy Nysa 
oraz rozstrzygania o dalszym post ępowaniu z tymi zwierz ętami  

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 11 ust. 
1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (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 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753) 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), po 
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz po zasięgnięciu opinii 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Nysie - Rada Miejska w Nysie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Wyłapywanie na terenie Gminy Nysa bezdomnych zwierząt, co do których nie ma 
moŜliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 
pozostawały, będzie miało charakter: 

1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy Nysa                         
o błąkających się bezdomnych zwierzętach, w szczególności chorych lub 
powodujących zagroŜenie bezpieczeństwa  i porządku publicznego; 

2) okresowy, na określonych obszarach Gminy Nysa lub w odniesieniu do grup 
bezdomnych zwierząt, w razie stwierdzenia takiej konieczności przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza Nysy, na podstawie 
informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy Nysa. 

 

§ 2. 

1. Czynności określone w § 1 pkt. 1, związane ze stałym wyłapywaniem bezdomnych 
zwierząt, podejmowane będą po dokonaniu zgłoszenia do StraŜy Miejskiej w Nysie, 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej lub Urzędu Miejskiego w Nysie. 

2. Okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt, określone w § 1 pkt. 2, będzie 
poprzedzone podaniem do publicznej wiadomości informacji o planowanym terminie 
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okresowego wyłapywania zwierząt bezdomnych, granicach terenu, na którym będą 
wyłapywane, adresie Schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone oraz 
podmiocie wykonującym wyłapywanie. Informacja w tym zakresie zostanie 
kaŜdorazowo podana do publicznej wiadomości – co najmniej na 21 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie, wywieszenie 
komunikatów na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz na terenie 
Sołectw. 

 

§ 3. 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt zarówno stałe, jak i okresowe, będzie 
przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie – Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Konradowej. 

2. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przewozu zwierząt spełniającymi 
warunki,  o których mowa w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt. 

 

§ 4. 

1. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko - weterynaryjna. 

2. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Konradowej, będącego częścią wyodrębnionej komórki organizacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nysie, gdzie zostanie im zapewniona opieka i utrzymanie przez 
okres umoŜliwiający odnalezienie właściciela lub znalezienie nowych opiekunów. 

 

§ 5. 

1. Koszty wyłapania i transportu bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, 
zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej i utrzymania 
zwierząt w schronisku, pokrywane są z budŜetu Gminy Nysa. 

2. Wyłapywane zwierzęta, które zostały umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Konradowej, podlegają zwrotowi ich właścicielom (tj. osobie, która 
udowodni prawo własności do zwierzęcia), na zasadach określonych w ust.3,                      
a w przypadkach określonych w ust.4 utrzymywane będą w schronisku do czasu 
znalezienia dla nich nowych opiekunów. 

3. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało 
umieszczone w schronisku, właściciel odbierając zwierzę obowiązany jest zwrócić 
Gminie Nysa poniesione przez nią koszty związane z wyłapywaniem, transportem, 
pobytem i opieką lekarsko - weterynaryjną. 

4. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku 
nie zgłosi się po jego odbiór osoba, która wykaŜe prawo własności do zwierzęcia, 
przyjmuje się, Ŝe zwierzę nie posiada właściciela, co – na zasadach dotyczących 
własności ruchomych rzeczy niczyich - uprawnia Gminę Nysa do decydowania                  
o dalszym losie zwierzęcia, w tym o przekazaniu go do adopcji. 



Opols.2010.64.849 obowiązuje od 2010-06-11 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (http://bip.nysa.tensoft.pl/). 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 


