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Uchwała Nr 110/IX/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lublin oraz 
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia 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 Lublinie, po zasięgnięciu opinii upoważnionego 
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Na obszarze administracyjnym miasta Lublin prowadzi się stałe wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. 
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez pracowników 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. 

§ 2
1. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do miejskiego Schroniska 

dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Metalurgicznej 5 w Lublinie. 
2. Przed przewiezieniem do Schroniska wyłapane zwierzęta podejrzane o chorobę 

zakaźną bądź zwierzęta, które pogryzły człowieka, mogą być przetrzymywane 
w celu obserwacji w zakładzie leczniczym dla zwierząt wyznaczonym przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie. 

3. Wyłapane zwierzęta, po odbyciu kwarantanny, mogą być przekazane osobom 
zainteresowanym, na zasadach określonych w regulaminie Schroniska. 

4. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności 
do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów 
transportu, przetrzymywania i leczenia zwierzęcia. 

§ 3
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
2. Traci moc uchwała Nr 356/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 

2000 r. 
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 
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