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Poznań, dnia 10 października 2016 r. 

Szanowna Pani 
~nieszka Kaczmarska 
Szefowa Kancelarii Sejmu RP 

Kancelaria Sejmu RP 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
zwierząt. 

W związku ze skierowaniem w dniu 13 września 2016 roku poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk 897) niniejszym przedstawiam Opinię Związku 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiotowej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 
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Opinia 

Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
zawartego w druku sejmowym 897 przesłanego do zaopiniowania 

16 września 2016 r. 

Zarząd ZGWRP podkreśla, że opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
przedłożony Sejmowi przez grupę posłów nie rozwiązuje żadnego z głównych problemów z 

którymi wiąże się realizacja przez gminy ustawy o ochronie zwierząt. 

Propozycje zawarte w projekcie, wbrew uzasadnieniu do projektu ustawy, nawet nie przybliżają 

nas do rozwiązania problemów bezpańskich psów i kotów. Zalegalizowanie możliwości 

ponoszenia przez gminy kosztów kastracji i sterylizacji zwierząt, których właścicielami są konkretni 

obywatele, spowoduje jedynie zwiększenie oczekiwań społecznych adresowanych do władz gmin. 
W sytuacji, kiedy w gminach wiejskich ściągalność podatków od posiadanych psów jest znikoma, 

spowoduje to konieczność wygenerowania dodatkowych środków budżetowych. 

W opinii gmin wiejskich i miejsko- wiejskich w Polsce, których Związek Gmin Wiejskich RP jest 

reprezentantem, głównym problemem jest brak centralnego rejestru właścicieli psów i kotów. 

Stan ten prowadzi do obecnego stanu prawnego, na podstawie którego zwierzęta domowe nie 
są zaewidencjonowane ani oznakowane. To powoduje, że właściciele, z różnych przyczyn, często 
niehumanitarnych, pozbywają się swoich zwierząt, porzucając je, a gminy (czyli wspólnoty 

samorządowe) ponoszą z tego powodu bardzo duże koszty związane z ich wyłapywaniem, 

budową schronisk i utrzymywaniem zwierząt w schroniskach. 

Zespół ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego podjął prace nad rozwiązaniem tego problemu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zadeklarowało dobrą wolę i zrozumienie dla propozycji strony samorządowej, aby wzorem 
prowadzonej ewidencji zwierząt hodowlanych wprowadzić system ewidencjonowania 
i znakowania zwierząt domowych. Zainicjowane zostało powołanie podzespołu, który zajmie się 
wdrożeniem tego systemu. Problem ten uwypukliła także Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 

w swoim piśmie nr KILW/068/09/16 z dnia 22 marca 2016 r., w którym przedstawiła projekt 

zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób 



zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w swoim stanowisku z dnia 11 maja 2016 r. odnosząc się do propozycji KIL W jw., niezależnie 

od różnic w zakresie podejścia do omawianej problematyki, przychyliło się do przedstawionych 

przez Izbę argumentów przemawiających za wprowadzeniem obowiązku oznakowania 

i rejestracji psów w Polsce. Przemawiają za tym także wnioski Najwyższej Izby Kontroli, 
sformułowane w raporcie z kontroli wykonywania zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt, 

która stwierdziła, że nie da się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt bez wprowadzenia 

ustawowego obowiązku rejestracji i znakowania psów. 

Niezależnie od negatywnej opinii przedłożonego projektu ustawy, w imieniu Związku Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej apelujemy do Państwa Posłanek i Posłów o włączenie się w 

działania, które w sposób skuteczny będą zapobiegać powstawaniu bezdomności zwierząt 
domowych, a to wyeliminuje cierpienie zwierząt spowodowane bezdomnością oraz wygeneruje 

ład prawny i wielomilionowe oszczędności w budżetach sektora publicznego. 

Morawica, dnia 6 października 2016 r. 

Przewo iczący 
Związku Gm Wiejskich 
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