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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.110.12.2017.KW

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr VII/51/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Polanica-Zdrój.

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Polanicy-Zdroju na sesji w dniu 13 września 2017 r. podjęła m.in. uchwałę nr 
VII/51/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 25 września 2017 r.

W toku badania legalności uchwały Nr VII/51/2017 organ nadzoru stwierdził, że została podjęta 
z istotnym naruszeniem art. 11a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) -  dalej jako: ustawa.

Podstawę prawną dla podjęcia niniejszej uchwały ustanowiono w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, 
który w ust. 1 wskazuje, że rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, 
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, program, 
o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych 
zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W  art. 11a ust. 3 ustawy wskazano, że program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan 
znakowania zwierząt w gminie. Jednocześnie w art. 11a ust. 5 ustawy postanowiono, że program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawiera wskazanie wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Ustawa wprowadza zatem ściśle określone wymogi co do treści programu.

Przedmiotowa uchwała nr VII/51/2017 nie wypełnia wskazanego przez ustawę zakresu treściowego 
programu, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Na podstawie §4 ust. 2 uchwały: „Zapewnia się bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku: Psi 
Domov Lukavice 222, 516 03 Lukavice oraz objęcie ich opieką pielęgnacyjną i weterynaryjną, na podstawie 
zawartej umowy”. Następnie w §7 ust. 1 uchwały wskazano, że: „Zapewnia się, w ramach środków 
przewidzianych w Programie, finansowanie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt przekazanych 
do schroniska, z wyjątkiem tych których stan zdrowia nie pozwala na tego typu zabieg”. Natomiast w §7 
ust. 2 uchwały postanowiono, że: „Sterylizacja i kastracja zwierząt prowadzona jest przez schronisko”.

Ustawa o ochronie zwierząt w art. 11a ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4 stanowi, że program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawiera regulacje zapewniające bezdomnym 
zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt oraz wskazanie schroniska, w którym wykonywane będą 
obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt. Rada Miejska w Polanicy-Zdroju co
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prawda wskazała schronisko, które będzie wykonywać te zadania, jednak wskazane schronisko nie spełnia 
warunków stawianych schroniskom przez ustawy i rozporządzenia.

W  pierwszej kolejności należy wskazać, że art. 11a ustawy w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 
1 stycznia 2012 r. Ustawodawca znowelizował treść tego artykułu ustawy na mocy ustawy z dnia 
16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia zmian do ustawy o ochronie 
zwierząt była konieczność uregulowania kwestii praw zwierząt, zmiana podejścia do traktowania zwierząt, 
potrzeba ujęcia szeregu zagadnień, które istotnie wpływają na sytuację zwierząt w Polsce, uregulowanie 
obowiązków samorządów w kwestii opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wśród tych zagadnień 
ustawodawca uznał za niezwykle istotne wprowadzenie do ustawy o ochronie zwierząt definicji schroniska, 
i tak, zgodnie z art. 4 pkt 25 ustawy, przez „schronisko dla zwierząt” rozumie się miejsce przeznaczone do 
opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, 
z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521). W  uzasadnieniu do ustawy 
zmieniającej wskazano, że: „Sprecyzowanie tego pojęcia jest niezwykle istotne, bowiem brak dookreślenia 
pojęcia schroniska i zapewnienia opieki nad zwierzętami dało możliwość powstania ogromnej liczby 
różnych miejsc, w których gromadzi się zwierzęta, pozostających w związku z brakiem tej definicji poza 
jakimkolwiek nadzorem i kontrolą. W  obecnym stanie prawnym nie wszystkie wyłapane w gminach 
zwierzęta trafiają do zalegalizowanych schronisk, wiele z nich po prostu znika lub przekazywana jest do 
różnych punktów, niekiedy nazywanych eufemistycznie hotelami lub przytuliskami. Kompletny brak 
kontroli ze strony gmin, a dodatkowo brak kontroli ze strony Inspekcji Weterynaryjnej, usankcjonowany 
przepisami wewnętrznymi, prowadzi do masowej eksterminacji zwierząt. Wprowadzenie precyzyjnej 
definicji schroniska pozwoli przede wszystkim na objęcie wszelkich tego typu miejsc opieki nad większą 
liczbą zwierząt nadzorem i kontrolą. Jest to dodatkowo element walki z prowadzonymi nieraz na ogromną 
skalę pseudohodowlami.”

W  konsekwencji ustawowego uregulowania pojęcia schroniska dla zwierząt, za każdym razem, gdy 
w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prawodawca odnosi się do 
schroniska, należy rozumieć je przez pryzmat art. 4 pkt 25 ustawy, który to przepis z kolei odnosi się do 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1855). Ta bowiem ustawa w art. 1 pkt 1 lit. j określa wymagania weterynaryjne dla 
podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt. Działalność taka 
jest traktowana jako działalność nadzorowana w myśl tej ustawy, a ustanowiony w niej rozdział 2 reguluje 
wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej. Na podstawie 
art. 11 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l (a więc także schronisk dla zwierząt), n, p oraz 
w art. 4 ust. 3, na obszarze jego właściwości. Z kolei art. 10 zawiera upoważnienie ustawowe dla Ministra 
właściwego do spraw rolnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności nadzorowanej. Realizując 
powyższą kompetencję Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 
N r 158, poz. 1657).

Mając powyższe na uwadze oraz przytoczone zapisy analizowanej uchwały Rady Miejskiej w Polanicy- 
Zdrój, organ nadzoru stwierdza, że brak jest prawidłowej realizacji przez Radę upoważnienia ustawowego 
w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz obligatoryjnej 
kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku. W  Programie wskazano bowiem, że wyłapywane zwierzęta 
umieszczane będą w schronisku Psi Domov Lukavice 222. Natomiast, jak trafnie zauważono w opinii 
Fundacji „Pod Psią Gwiazdą”, a także w opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, schronisko wskazane 
w uchwale Rady Miejskiej powinno znajdować się pod nadzorem polskiej Inspekcji Weterynaryjnej.

Powyższe potwierdza także orzecznictwo sądowoadministracyjne. Naczelny Sąd Administracyjny 
w uzasadnieniu do wyroku z dnia 2 lutego 2016 r. (sygn. akt II OSK 3051/15, CBOSA) stwierdził, że: 
„Powołane regulacje prawne w zakresie ochrony zwierząt przewidują reżim normatywny dotyczący zasad 
prowadzenia i działalności schronisk dla zwierząt w Polsce. Jak już wskazano prowadzanie schronisk dla 
zwierząt stanowi działalność nadzorowaną. Oznacza to konieczność poddania takiej działalności nadzorowi 
sanitarnemu polskich służb weterynaryjnych. Działalność ta nie została bowiem poddana regulacji unijnej. 
W  tym zakresie nie dokonano bowiem transferu kompetencji na rzecz organów Unii Europejskiej”.
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W  toku prowadzonego postępowania nadzorczego Wojewoda Dolnośląski wystąpił do Rady Miejskiej 
w Polanicy-Zdroju z prośbą o wskazanie przez kogo oraz na jakiej podstawie nadzorowane jest schronisko 
wskazanie w uchwale nr VII/51/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój. W  odpowiedzi na pismo 
Wojewody Dolnośląskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju wskazał, że: „Kontrolę nad 
schroniskiem Psi Domov Lukavice sprawuje czeski Minister Rolnictwa na podstawie ustawodawstwa 
czeskiego”.

Powyższe uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały nr VII/51/2017 Rady Miejskiej w Polanicy- 
Zdroju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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