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Wprowadzenie 

Od Autora: 

 Oddaję w Państwa ręce poniższy raport. Omawia on kwestię dotyczącą 

ochrony zwierząt bezdomnych w naszym kraju, a konkretnie wywiązywania się przez 

gminy z obowiązków, jakie na każdą z nich nakładają przepisy art. 11 oraz art. 11a 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Do wspomnianych obowiąz-

ków gmin należą między innymi: uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwie-

rzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz ich wyłapywanie. Realizację tych wła-

śnie trzech obowiązków omawiać będę w raporcie. 

 Dotychczas opieka nad zwierzętami bezdomnymi była w naszym kraju tema-

tem drugorzędnym i lekceważonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiele 

z nich nie zapewniało zwierzętom bezdomnym należytej opieki, nie odławiało zwie-

rząt i nie zapewniało im miejsca w schronisku dla zwierząt. Działo się to do czasu,  

aż problem wałęsających się zwierząt nie stał się dla urzędników uciążliwy, a mówiąc 

dosadniej do czasu, aż do urzędów nie zaczęły wpływać skargi od mieszkańców. 

 Przepisy obowiązujące do stycznia br. nakładały na gminę jedynie ogólny obo-

wiązek zapewnienia zwierzętom bezdomnym opieki oraz ich wyłapywania. Termin 

użyty w ustawie „zapewnienie opieki zwierzętom” dawał szerokie pole do interpreta-

cji, co wielokrotnie skutkowało działaniami, które niekoniecznie ukierunkowane były 

na dobro zwierząt.  

Urzędy, aby zrzucić z siebie obowiązek zapewnienia opieki bezpańskim zwie-

rzętom, wzywały tzw. hycla, z którym podpisywały jednorazowe umowy/zlecenia. Za-

daniem hycla było odłowienie psa i zabranie go z terenu gminy. To w gestii hycla po-

zostawało dalsze postępowanie z odłowionym zwierzęciem, gminy wielokroć dalszym 

losem zwierzęcia nie interesowały się. Skutek tego jest taki, ze los wielu odłowionych 

przez takie osoby zwierząt do dziś nie jest znany. Zdarzało się również, iż gminy 

podpisywały umowy na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi ze schroniskami dla 

zwierząt, które niejednokrotnie prowadzone były przez prywatne osoby bądź przed-

iębiorstwa, a ich głównym celem było zarabianie pieniędzy. Schroniska te wielokroć-



5 | S t r o n a  
 

nie nie spełniały stosownych wymagań, które określone są w Rozporządzeniu Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt. Nadto miejsca 

te nie były wpisane do rejestru działalności nadzorowanej przez Państwową Inspek-

cję Weterynaryjną, przez co Inspekcja Weterynaryjna nie sprawowała nad nimi kon-

troli. 

Gminy, podpisując umowę z takim miejscem, pokrywały zazwyczaj dzienne 

koszty utrzymania czworonoga, które niejednokrotnie przewyższały faktyczne koszty 

utrzymania zwierzęcia. Często zdarzało się również, że w miejscach tych utrudnione 

były adopcje zwierząt, wszystko to po to, aby zysk przedsiębiorcy był jak najwyższy. 

 Aby zapobiegać szerzącej się dewiacji społecznej w zakresie opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi, ustawodawca wprowadził kilka zmian w obowiązujących do-

tychczas przepisach i od 1 stycznia 2012 roku w życie weszła nowelizacja Ustawy 

z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

Jednym z założeń nowelizacji było zwiększenie odpowiedzialności gmin za los 

bezpańskich zwierząt oraz wyegzekwowanie od nich wywiązywania się z nałożonych 

przez ustawę obowiązków. 

W tym celu do nowelizacji wprowadzono art. 11a. Przepis ten za pomocą od-

powiednich ustępów reguluje kwestię zapewnienia zwierzętom bezdomnym opieki 

oraz ich wyłapywania. Ustęp pierwszy wskazanego przepisu nakłada na każdą gminę 

obowiązek uchwalenia do dnia 31 marca każdego roku programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W programie tym rozpi-

sane powinny być formy realizacji poszczególnych zadań, jakie musi on obejmować.  

Ustęp drugi wskazanego przepisu mówi, jakie zagadnienia musi obejmować pro-

gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Zgodnie ust. 2 ww. przepisu program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
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4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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 przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Powyższy przepis w szczegółowy sposób określa, jakie obowiązki względem 

bezdomnych zwierząt ciążą na gminie. Nie mniej ważny od wymienionych wyżej 

ustępów jest również ust. 6, który mówi – „Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, 

przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. 

 Niestety, w tym miejscu kończy się teoria i przechodzimy do praktyki. Rzeczy-

wistość, jak wynika z poniższego raportu, jest taka, że większość gmin w mniejszym 

lub większym stopniu nie wywiązuje się z ustawowych zobowiązań. W szeregu przy-

padków pokusić się można o stwierdzenie, że los bezdomnych zwierząt kompletnie 

nie interesuje gmin, zaś zwierzęta traktowane są przez jednostki samorządu teryto-

rialnego przedmiotowo, jako zbędny balast dla urzędników. 

Często dochodzi również do sytuacji, w których mówić można o sprzecznym 

z prawem działaniu gmin, ponieważ podpisują one umowy z miejscami, które nie  

są w sensie legalnym schroniskami dla zwierząt. 

Art. 4 pkt. 24 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt określa 

„schroniska dla zwierząt” jako – miejsca 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 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, 

poz. 513). 

Z kolei w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, „schronisko dla zwie-

rząt” stanowi działalność nadzorowaną. W związku z tym, aby mogło być uznane za 
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działające w sposób legalny, czyli placówkę, z którą gminy mogą podpisywać umowy 

na zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki, to podmiot prowadzący schronisko 

zobowiązany jest zgłosić zamiar prowadzenia działalności nadzorowanej do Powia-

towego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej 

prowadzenia, o czym mówi art. 5 ust. 2 ww. ustawy. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, mimo iż wiele gmin wskazało miejsce, gdzie od-

daje bezdomne zwierzęta, to po sprawdzeniu okazało się, że miejsca te nie prowa-

dzą legalnej działalności pod kątem prowadzenia schroniska dla zwierząt, przez co 

liczba gmin zapewniających zwierzętom miejsce w schronisku spadła. Gminy te 

przedstawione są w raporcie jako nierealizujące zadania własne w postaci zalew-

nienia zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt.  

Ważne jest również to, że aby można było mówić o wywiązaniu się przez gm-

inę z zadań własnych określonych w przywołanej na wstępie ustawie, musi ona za-

wrzeć umowę bezpośrednio ze schroniskiem dla zwierząt. Jest to ważne ze względu 

na to, że część gmin w nadesłanych odpowiedziach pisała, że umowę ze schroni-

skiem dla zwierząt posiada przedsiębiorstwo, z którym gmina zawarła umowę na 

odławianie bezpańskich psów. 

W raporcie, oprócz kwestii zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku, postanowiłem omówić również kwestię wyłapywania bezdomnych 

zwierząt przez gminy. Okazuje się, że wyłapywanie zwierząt jest kwestią problema-

tyczną, podobnie jak zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla 

zwierząt. Jak pisałem na wstępie, jednym z założeń nowelizacji było ukrócenie pro-

cederu, w którym gmina zatrudniała prywatnych przedsiębiorców do odłowienia bez-

pańskich zwierząt bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt.  

Niestety, nadal zdarzają się gminy, gdzie takie praktyki są stosowane.  

Dlatego w tym miejscu podkreślam, że gmina nieposiadająca umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt nie może zlecać wyłapywania bezpańskich zwierząt. Jest 

to naruszenie zapisów Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

a konkretnie art. 11 ust. 3 w brzmieniu: „Zabrania się odławiania zwierząt bezdom-

nych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwa-

rza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwie-
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rząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 

11a”. 

Podsumowując: uszanowanie nowych przepisów to z pewnością krok ku po-

prawie losu bezdomnych zwierząt w naszym kraju. Niestety, same zmiany prawa na 

wiele się nie zdadzą bez odpowiedniego nadzoru nad gminami i wyciągania stosow-

nych konsekwencji w stosunku do gmin niewywiązujących się z ustawowych obo-

wiązków. 

Na końcu raportu znajdą Państwo szczegółowe wnioski na temat sytuacji bez-

domnych zwierząt w naszym kraju.  

Zapraszam do zapoznania się z raportem. 

Patryk Łuczyński 

Autor raportu 
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Od Konsultanta prawnego: 

Podniesione wyżej przez Autora zastrzeżenia odnośnie wypełniania zadań wła-

snych przez gminy niewątpliwe zasługują na szersze zainteresowanie stosownych 

organów. 

Praktyka stosowania prawa w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

istotnie odbiega od teorii. U przyczyn zjawiska leży szereg kwestii, przy czym do naj-

istotniejszych należą niedostateczna znajomość prawa wśród organów oraz ograni-

czone środki budżetowe. 

Najbardziej niezrozumiała jest przytoczona praktyka „rozwiązywania” problemu 

poprzez podpisanie umowy z określonym podmiotem na wyłapanie zwierząt przy cał-

kowitym pominięciu kwestii związanych z dalszym postępowaniem z nimi, mimo – co 

wydaje się oczywiste – jasnej treści przepisów z zagadnieniem związanych. Innymi 

słowy, organy wykonawcze po formalnym przyjęciu przez organ uchwałodawczy aktu 

prawa miejscowego, wykazują całkowite désintéressement realizacją tego prawa, 

często przy aprobacie samych radnych.  

Kwestia ta poruszana była również w orzecznictwie sądów administracyjnych, 

których stanowisko jest jednoznaczne. NSA w wyroku z dn. 27.10.2011 r. (II OSK 

1667/11) wyraził jak najbardziej trafną opinię, że uchwały jednostek samorządu tery-

torialnego winny możliwie szczegółowo określać warunki postępowania ze zwierzę-

tami bezdomnymi po ich odłowieniu i wskazywać schronisko dla zwierząt, w którym 

zostaną one umieszczone. Podmiot odławiający zwierzęta i prowadzący schronisko 

wprawdzie nie muszą być tożsame, natomiast muszą być podane do publicznej wia-

domości w określony sposób. Analizując stosowne akty prawa lokalnego, wskazać 

należy, że teoria odbiega tutaj zdecydowanie od praktyki. W szczególności brak za-

wartej umowy ze schroniskiem (w sensie legalnym, tj. placówką spełniającą wymogi 

określone ustawowo) stanowi istotne uchybienie, ponieważ już sam fakt, że odpo-

wiednia uchwała nie zawiera wskazania schroniska, powoduje, że jest ona dotknięta 

poważną wadą prawną. 

Na osobny komentarz zasługuje postanowienie NSA z 13.03.2012 (II OSK 

564/12), w którym pojawiło się stwierdzenie, iż art. 11a ust.1 nie przesądza o obo-
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wiązku zapewnienia zwierzętom bezdomnym opieki, a jedynie wskazuje, że powinno 

ono być wykonywane w ramach zadań własnych. Pogląd ten nie zasługuje na apro-

batę, gdyż mimo braku dosłownego wyrażenia, że opieka nad zwierzętami bezdom-

nymi należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, ze sformułowań zawartych 

we wskazanym przepisie: 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, taki obowią-

zek można wywieść w drodze wykładni gramatycznej. W tym kierunku zresztą poszła 

praktyka – gminy od dawna traktowały wyłapywanie zwierząt bezdomnych jako za-

danie obowiązkowe.  

W kwestii ograniczonych środków przeznaczanych na humanitarną opiekę nad 

zwierzętami należy mieć na uwadze następujące problemy: praktyka pokazuje, że 

relatywnie najmniej środków jest obiektywnie potrzebnych w tych gminach, 

w których istnieje silne społeczeństwo obywatelskie. Istnieje zauważalna relacja mię-

dzy świadomością społeczną i empatią oraz odpowiedzialnością obywateli a stop-

niem zamożności na danym obszarze. Najgorzej sytuacja wygląda zawsze tam, 

gdzie ludzie mają trudność z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb bytowych 

– odpowiedzialność za zwierzęta i wrażliwość na ich potrzeby schodzi wówczas na 

dalszy plan. A contrario, wraz ze wzrostem zamożności obserwuje się zazwyczaj 

tendencję przeciwną, czyli cytując klasyka: „Byt określa świadomość”.  

Można postawić tezę, że mamy do czynienia zatem ze swego rodzaju samona-

pędzającym się mechanizmem. W sytuacji, gdy brakuje ze strony organów działań 

stymulujących społeczeństwo obywatelskie, obywatele pogrążają się w stagnacji. 

Natomiast bogate gminy mają sytuację o tyle komfortową, że choćby z powodu lep-

szego dostępu do dóbr kulturalnych, intelektualnych (biblioteki, kina, teatry, ośrodki 

akademickie) świadomość społeczna rośnie, nawet mimo braku jakiegokolwiek zain-

teresowania ze strony organów. 

Znaczenie tego zjawiska dla kwestii ochrony zwierząt, zwłaszcza bezdomnych, 

jest następujące: ze wzrostem świadomości społecznej i odpowiedzialności ma-

leje liczba bezdomnych zwierząt, w schroniskach rosną wskaźniki adopcji 

i zdecydowanie mniej zwierząt jest porzucanych. Zaryzykować można zatem 

twierdzenie, że edukacja humanitarna, promowanie określonych postaw 
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i stymulowanie odpowiedzialności społecznej, które nota bene również mieszczą 

się w zakresie obowiązków organów samorządowych, stanowią skuteczne metody 

prewencji, pozwalające uniknąć zbędnych kosztów w wieloletniej perspektywie.  

Stąd też bardzo istotne jest nie tylko koncentrowanie się na podstawowych 

i najbardziej typowych metodach radzenia sobie z problemem bezdomności zwierząt, 

lecz konieczne jest kompleksowe podejście, odnajdywanie kreatywnych rozwiązań 

i wykazywanie stosownej inicjatywy. Istnieją samorządy, które np. efektywnie łączą 

zadania z zakresu ochrony zwierząt i zwalczania uzależnień lub resocjalizacji osób 

skazanych, podnosząc, że kontakt ze zwierzętami jest niezwykle skuteczną metodą 

terapii nałogów i powrotu do społeczeństwa. Pamiętać również należy o osobach 

niepełnosprawnych i dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, dla których praca ze 

zwierzętami potrafi mieć spore znaczenie w procesie rehabilitacji. Wszystko to pro-

wadzi do wzrostu efektywności dysponowania środkami finansowymi, które zawsze 

są ograniczone. Konkludując: istotne jest nie tylko na co i ile, lecz również jak wyda-

je się publiczne pieniądze. 

Ostatecznie należy pamiętać, że organy samorządowe są jedynie podmiotami 

realizującymi potrzeby społeczności lokalnych, nie zaś samoistnymi bytami, funkcjo-

nującymi w oderwaniu od nich. Wskazać jednak można, że jest to swoiste sprzężenie 

zwrotne – sprawnie funkcjonujące organy mogą wszak oczekiwać pomocy i współ-

działania również od obywateli, na rzecz których podejmują swoje działania. 

 

Piotr Piotrowski 

Konsultant prawny 
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WOJEWÓDZTWO 
dolnośląskie 

Pierwszym województwem, które zostanie omówione, jest województwo 

dolnośląskie. 

Przedstawiony obok wykres nr 1 

pokazuje, jaki procent wszystkich 

badanych gmin z terenu woje-

wództwa dolnośląskiego w sposób 

właściwy realizuje zadania w za-

kresie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zawarcia umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz wyłapywania zwierząt 

bezdomnych. 

Z danych przedstawionych na wykresie nr 1 wynika, że aż 75% gmin nie 

wywiązuje się w sposób prawidłowy z obowiązkowych zadań własnych, 

które na każdą z gmin nakładają zapisy prawne art. 11 oraz art. 11a 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

Wykres nr 2 przedstawia, jaki procent 

spośród badanych gmin uchwaliło 

program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, co każda 

gmina powinna uczynić do 31 marca 

każdego roku. 

Patrząc na wykres drugi, który mówi, że 83% gmin przyjęło program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, należy stwierdzić, że większość gmin nie realizuje zapisów prawa 

lokalnego, jakim jest uchwała o przyjęciu programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami, lub zapisy programu są niezgodne 
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z obowiązującymi zapisami art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Nie 

ma bowiem innego wytłumaczenia dla zjawiska, które zaobserować można 

na dwóch pierwszych wykresach. Wynika z nich, że mimo tego, iż 83% 

wszystkich gmin z województwa dolnośląskiego posiada wskazany wyżej 

program, to zaledwie 25% wszystkich gmin z województwa realizuje swoje 

zadania w sposób poprawny. 

Na wykresie nr 3 przedstawiamy, 

jaki procent spośród wszystkich 

badanych gmin z terytorium 

województwa dolnośląskiego 

zawarło umowę ze schroniskiem 

dla zwierząt na zapewnienie 

bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku. Wykres nr 3 potwierdza fakt, że gminy posiadające 

uchwalony program w zdecydowanej większości nie wywiązują się z zadań 

własnych. 

Wykres nr 4 przedstawia, jaki procent 

jednostek samorządu terytorialnego  

z omawianego województwa, które nie 

posiadają uchwalonego programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności, posiada 

umowę ze schroniskiem dla zwierząt. 

Jak widać na wykresie, nieuchwalenie przez gminy programu tożsame jest 

z niewypełnianiem przez nie ustawowego obowiązku zapewnienia 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.  

Następny wykres (nr 5) przedstawia, jaki procent gmin, które posiadają 

uchwalony program, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie 

zwierząt, zawarło umowę ze schroniskiem dla zwierząt. 
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Po porównaniu wykresu nr 5 

z wykresem nr 2 nasuwa się 

wniosek, że spośród gmin 

posiadających uchwalony program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt jedynie 30% zapewnia 

zwierzętom miejsce w schronisku, co jest jedną z najważniejszych 

przesłanek do przyjęcia programu. Przy takim stanie rzeczy trudno jest 

określić, jaki jest cel programu przyjętego przez pozostałe 70% gmin. 

Na umieszczonym obok wy-

kresie nr 6 widzą Państwo,  

do jakich schronisk samorządy 

najczęściej oddają bezpańskie 

zwierzęta ze swojego terenu. 

Jak widać w na wykresie, nie 

ma jednego dominującego 

schroniska, do którego 

trafiałyby zwierzęta z gmin. 

 

Rozpoczniemy teraz omawianie kolejnego zagadnienia – wyłapywania 

bezdomnych zwierząt.  Jak we wstępie autor raportu wspomina, gmina nie 

może wyłapywać bezdomnych zwierząt bez zapewnienia im miejsca 

w schronisku dla zwierząt, o czym mówią zapisy ustawy o ochronie 

zwierząt. W związku z tym w sposób legalny wyłapywanie zwierząt 

w województwie dolnośląskim przeprowadzać może jedynie 30% spośród 

badanych gmin. Poniższe wykresy pozwolą wszystkim czytelnikom 

odpowiedzieć sobie na pytanie – czy teoria (prawo) pokrywa się 

z praktycznym działaniem samorządów. 
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Na wykresie nr 7 przedstawiamy, 

jaki procent wszystkich gmin 

z   terenu województwa dolnoślą-

skiego wyłapuje bezdomne zwierzę-

ta. 

Na wykresie widać, że 70% gmin 

z województwa dolnośląskiego dba o wyłapywanie zwierząt z terenu 

swojej gminy, nie zawsze dbając o to, aby zwierzęta te miały zapewnione 

miejsce w schronisku dla zwierząt. 

Wykres nr 8 pokazuje, jaki 

procent jednostek samorządu 

terytorialnego, które nie posiadają 

umowy ze schroniskiem dla 

zwierząt (patrz wykres nr 3), 

wyłapuje lub zleca wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt ze swojego 

terenu. 

Jak widać na wykresie nr 8, aż 60% gmin nieposiadających umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt wyłapuje we własnym zakresie bądź zleca 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt zewnętrznym podmiotom. Działania te 

są sprzeczne z prawem i winny być przedmiotem zainteresowania 

stosownych organów. 

Wykres nr 9 przedstawia po-

dział podmiotów, które wyła-

pują zwierzęta z powyższych 

gmin (uwzględnionych na 

wykresie nr 8). 

Jeżeli zaś chodzi o 

wyłapywanie zwierząt przez 

gminy, które posiadają umowę ze schroniskiem dla zwierząt, to występuje 
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tam 100% realizacja tego obowiązku. Niepokojący jest natomiast fakt, że 

gminy, które nie podpisały umowy ze schroniskiem, odławiają zwierzęta i 

na dodatek robią to najczęściej za pośrednictwem prywatnych 

przedsiębiorstw. Należy więc zadać sobie pytanie, jaka jest rola gminy w 

zapewnieniu odłowionym zwierzętom opieki, oraz co dzieje się z tymi 

zwierzętami po odłowieniu. 

Wykres nr 10 obrazuje, z jakimi podmiotami gminy zawierają umowę na 

odławianie bezpańskich zwie-

rząt, biorąc pod uwagę 

wszystkie badane gminy 

z województwa dolnośląskiego, 

które realizują obowiązek wy-

łapywania bezdomnych zwie-

rząt (patrz wykres nr 7). 

Analizując wykres 10, zauważyć należy, że podobnie jak widać to na 

wykresie 9, dominuje zlecenie wyłapywania zwierząt bezdomnych 

podmiotom prywatnym. Do podmiotów tych zaliczane są wszelkiego 

rodzaju firmy i zakłady, placówki weterynaryjne (gabinety, lecznice, 

przychodnie weterynaryjne), przytuliska dla zwierząt, które nie są wpisane 

do rejestru działalności nadzorowanej. 

Podsumowaniem analizy województwa dolnośląskiego będzie 

omówienie dwóch uchwał w sprawie programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

z dwóch losowych gmin. 

Pierwszym omówionym aktem prawa lokalnego będzie Uchwała Rady 

Gminy Dobromierz nr XVII/106/12 z dnia 14 marca 2012 r., w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2012. 

Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego DZ. URZ. WOJ. 2012.2880. 
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Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

przyjęty przez Radę Gminy Dobromierz jest poprawny. Nie ma w nim 

większych błędów. Zawiera on wskazanie schroniska, które zajmuje się 

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, określa również, które schronisko 

zajmuje się zapewnieniem bezdomnym zwierzętom opieki.  

 

Odławianiem bezpańskich zwierząt oraz opieką nad nimi zajmuje się 

schronisko dla zwierząt „Azyl” w Dzierżoniowie. Rocznie na odławianie 

zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku, zapewnienie całodobowej 

pomocy weterynaryjnej oraz usypianie ślepych miotów przebywających 

w schronisku gmina Dobromierz przeznacza 20 000 zł. Wszystkie ww. za-

dania urząd zleca schronisku dla zwierząt. 

 

Drugim omawianym aktem prawa miejscowego będzie Uchwała Rady 

Gminy Lewin Kłodzki Nr XXV/141/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2012 roku. 

Uchwała ta ogłoszona jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego DZ. URZ. WOJ. 2012.2899. 

 

Już na początku zauważyć można naruszenie przepisów, bowiem uchwała 

przyjęta została przez gminę dopiero 28 czerwca br., mimo że przepisy 

w sposób przejrzysty mówią, że winno to nastąpić do 31 marca każdego 

roku.  

 

Tekst uchwały zawiera szereg wad prawnych i niedociągnięć. Mimo że na 

pierwszy rzut oka można stwierdzić, że reguluje on zapewnienie opieki 

zwierzętom, ich wyłapywanie itd., to w rzeczywistości żadna z tych kwestii 

nie jest w sposób właściwy i przejrzysty określona.  
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Gmina nie zawarła umowy ze schroniskiem dla zwierząt, nie przeprowadza 

ona również odławiania bezpańskich zwierząt. Mimo to w uchwale przeczy-

tać można: 

„§2  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca 

w schronisku dla zwierząt gmina realizuje poprzez umieszczenie bezdom-

nych zwierząt domowych w schroniskach prowadzonych przez organizacje 

społeczne lub jednostki na podstawie umów podpisanych z tymi jednost-

kami”. 

 

Ponadto w uchwale w szczegółowy sposób określono wyłapywanie bez-

domnych zwierząt. Przeczytać możemy w niej m.in., że gmina prowadzi 

wyłapywanie zwierząt stałe interwencyjne oraz okresowe po wcześniej-

szym ogłoszeniu, oraz że odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do 

schroniska. 

 

Uchwała nie jest realizowana przez gminę, gdyż ta nie jest w stanie za-

pewnić zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, ponieważ nie za-

warła ona umowy z żadnym schroniskiem, co wynika z informacji 

publicznej udzielonej w odpowiedzi na złożony wniosek.  

 

Wykonanie ww. uchwały powierzone jest Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.  

To do obowiązków wójta należy dopełnienie wszelkich starań, aby 

zwierzęta miały zapewnioną opiekę oraz aby były odławianie. W związku z 

tym to właśnie wójt nie dopełnił swoich obowiązków służbowych, co winno 

stać się przedmiotem zainteresowania stosownych służb. 
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WOJEWÓDZTWO 
opolskie 

Poniżej omawiamy kolejne województwo – województwo opolskie. 

Przedstawiony obok wykres  

nr 11 przedstawia, jaki pro-

cent badanych gmin z terenu 

województwa opolskiego 

w pełnym zakresie realizuje 

zadania własne ciążące na 

gminie, tzn. posiada uchwa-

lony program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

zawarło umowę ze schroniskiem dla zwierząt oraz wyłapuje zwierzęta 

bezdomne ze swojego terenu. 

Jak widać na powyższym wykresie, liczba jednostek samorządu 

terytorialnego, które w sposób właściwy wywiązują się ze swoich 

ustawowych obowiązków w województwie opolskim, jest bardzo mała 

i wynosi jedynie 33% gmin z całego województwa. 

Wykres nr 12 przedstawia, jaki 

procent samorządów z terenu 

województwa opolskiego uchwaliło 

program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

Wykres nr 12 potwierdza 

stwierdzenie, że wiele gmin, mimo uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, nie 

realizuje go bądź jest on niezgodny z prawem. Bowiem nie ma innej 
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możliwości, aby liczba gmin wywiązujących się z ustawowych 

obowiązków(patrz wykres nr 11) była niższa niż gmin posiadających 

program. 

Wykres nr 13 przedstawia, jaki 

procent wszystkich badanych gmin 

z województwa opolskiego zawarło 

umowę ze schroniskiem dla zwierząt. 

Przedstawiony obok wykres pokazuje, 

że jedynie 35% gmin z województwa opolskiego zapewnia bezdomnym 

zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt. Oznacza to, że mimo iż 

95% samorządów posiada program, to zdecydowana większość nie 

realizuje zadań własnych, które program ten powinien obejmować. 

Wykres nr 14 przedstawia, jaki procent gmin, które nie posiadają progra-

mu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt, posiada umowę ze schroni-

skiem dla zwierząt. 

Jak widać na wykresie, nieuchwalenie 

przez gminę programu tożsame jest z 

niewypełnianiem przez nią ustawowego obowiązku zapewnienia 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. 

Następny wykres (nr 15) przed-

stawia, jaki procent gmin, które 

posiadają uchwalony program, 

o którym mowa w art. 11a ust. 2 

ustawy o ochronie zwierząt, 

zawarło umowę ze schroniskiem 

dla zwierząt. 

 

35% 

65% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Posiada  Nie posiada 

Wykres nr 13. 

0% 

100% 

0% 

50% 

100% 

150% 

Posiada  Nie posiada 

Wykres nr 14. 

37% 

63% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Posiada Nie posiada 

Wykres nr 15. 



21 | S t r o n a  
 

Po porównaniu wykresu nr 15 z wykresem nr 12, nasuwa się wniosek, że 

spośród 95% gmin posiadających uchwalony program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jedynie 

37% zapewnia zwierzętom miejsce w schronisku, co jest jedną 

z najważniejszych przesłanek do przyjęcia programu. Przy takim stanie 

rzeczy trudno jest określić, jaki jest cel programu przyjętego przez 

pozostałe 63% gmin. 

Na umieszczonym obok 

wykresie nr 16 widzą 

Państwo, do jakich schronisk 

samorządy najczęściej 

oddają bezpańskie zwierzęta 

ze swojego terenu. Jak widać 

na wykresie, nie ma jednego 

dominującego schroniska, do którego trafiałyby zwierzęta z gmin. 

 

Przejdziemy teraz do omówienia zagadnienia wyłapywania zwierząt. Jak 

wcześniej wspominaliśmy, nie mogą robić tego gminy, które nie posiadają 

umowy ze schroniskiem; poniższe wykresy szczegółowo omówią tę 

kwestię i ukażą smutną 

rzeczywistość. 

Wykres nr 17 przedstawia, jaki 

procent ze wszystkich badanych gmin 

z  województwa opolskiego wyłapuje 

bezpańskie zwierzęta. 

Na wykresie widać, że 93% gmin z województwa opolskiego dba 

o wyłapywanie zwierząt z terenu swojej gminy, nie zawsze dbając o to, 

aby zwierzęta te miały zapewnione miejsce w schronisku dla zwierząt. 
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Wykres nr 18 omawia, jaki procent 

samorządów nieposiadających umowy 

ze schroniskiem dla zwierząt (patrz 

wykres nr 13) wyłapuje bezdomne 

zwierzęta. 

Jak widać na wykresie nr 18, aż 92% gmin nieposiadających umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt wyłapuje we własnym zakresie bądź zleca wyła-

pywanie bezdomnych zwierząt zewnętrznym podmiotom. Działania te są 

naganne, sprzeczne z prawem i winny być przedmiotem zainteresowania 

stosownych organów. 

Wykres nr 19 przedstawia po-

dział podmiotów, które wyłapu- 

ją zwierzęta z powyższych  

gmin (uwzględnionych na 

wykresie nr 18). 

Jeżeli zaś chodzi o wyłapywanie zwierząt przez gminy, które posiadają 

umowę ze schroniskiem dla zwierząt, to występuje tam 100% realizacja 

tego obowiązku. Niepokojący jest natomiast fakt, że gminy, które nie 

podpisały umowy ze schroniskiem, odławiają zwierzęta i na dodatek robią 

to najczęściej poprzez prywatne przedsiębiorstwa. Należy więc zadać sobie 

pytanie, jaka jest rola gminy w zapewnieniu odłowionym zwierzętom 

opieki oraz co po odłowieniu dzieje się z tymi zwierzętami. 

Wykres nr 20 omawia, z jakimi 

podmiotami gminy zawierają 

umowę na odławianie bezpań-

skich zwierząt, biorąc pod uwagę 

wszystkie badane gminy z woje-

wództwa opolskiego, które rea-

lizują obowiązek wyłapywania 
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bezdomnych zwierząt (patrz wykres nr 17). Analizując wykres 20, można 

zauważyć, że połowa gmin zleca wyłapanie zwierząt zewnętrznym 

przedsiębiorstwom, tj. prywatnym firmom, zakładom, placówkom 

weterynaryjnym, przytuliskom niewpisanym do rejestru działalności 

nadzorowanej przez Inspekcje Weterynaryjną. 

Przystąpimy teraz do analizy uchwał dotyczących przyjęcia pro-

gramu, o którym mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, 

z dwóch losowych gmin z województwa opolskiego. 

Pierwszą uchwałą, która zostanie omówiona, jest Uchwała Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich Nr XXI/136/2012 z dnia 28 maja 2012 r., 

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce 

Opolskie w 2012 roku. Uchwała ta ogłoszona została w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.754. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie jest niezgodny 

z prawem i zawiera wiele wad.  

Gmina nie zapewnia bezdomnym zwierzętom opieki, podpisała ona umowę 

jedynie z podmiotem upoważnionym do odławiania bezpańskich zwierząt. 

Chodzi konkretnie o Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych Wie-

lobranżowych „Gabi” z Żędowic. Przedsiębiorstwo to nie prowadzi schroni-

ska dla zwierząt.  

W uchwale przeczytać możemy, że przez schronisko należy rozumieć 

miejsce przekazywania wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Strzelce 

Opolskie, z którym Firma PUPHW „GABI” z Żędowic ma podpisaną umowę. 

Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób gmina zapewnia bezdomnym 

zwierzętom opiekę, skoro to nie gmina, a zewnętrzny podmiot posiada 

umowy ze schroniskami? Sytuacja taka jest niedopuszczalna i uchwała ta-

ka nie powinna wejść w życie, bowiem gmina nie może zrzucać 
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ustawowego obowiązku, który na niej ciąży, na zewnętrzne 

przedsiębiorstwa. 

Na stronie internetowej Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski” 

umieszczony został cennik ww. przedsiębiorstwa. Według niego gmina za 

odłowienia psa płaci 520 zł, za umieszczenie go w schronisku ok. 860 zł, 

za oddanie do adopcji ok. 520 zł, opłata za przejechanie kilometra jest ob-

liczana według taryfy.  

Jak widać nie są to małe sumy, ale najbardziej niepokojącą jest opłata za 

oddanie psa do adopcji. Czy należy przez to rozumieć, że jeżeli gmina nie 

poniesie tej opłaty, to zwierzę nie zostanie oddane do adopcji i spędzi całe 

życie w schronisku?  

Wskazanej uchwale szczegółowo powinny przyjrzeć się ograny nadzoru. 

Oczywiście wykonanie uchwały powierzone jest burmistrzowi Strzelec 

Opolskich, do którego obowiązków należało również przygotowanie pro-

gramu, tak więc to właśnie burmistrz ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

zapisy sprzeczne z prawem.  

Drugą omówioną uchwałą będzie Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr 

XVI/178/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opie-

ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gogolin na roku 2012. Uchwała opublikowana została w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego DZ. URZ. WOJ. 

OPOLSKIEGO 2012.680. 

Gmina Gogolin w sposób właściwy wywiązuje się ze swoich ustawowych 

obowiązków, zapewnia ona zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt 

w Kędzierzynie Koźlu. W uchwale nie wskazano natomiast, kto wyłapuje 

bezdomne zwierzęta z terenu gminy i to jest błąd. W nadesłanej do nas 

odpowiedzi wskazano natomiast, że robi to ww. schronisko. Jest to jedyne 

niedociągnięcie i sytuacja nie jest zła, choć gmina, uchwalając program na 

rok 2013, powinna pamiętać, aby taki zapis zawrzeć. 
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WOJEWÓDZTWO 
mazowieckie 

Kolejnym województwem, które zostanie omówione w raporcie, jest 

województwo mazowieckie. 

Przedstawiony obok wykres nr 21 

omawia, jaki procent wszystkich 

badanych gmin z terenu woje-

wództwa mazowieckiego w sposób 

prawidłowy realizuje zadania 

w zakresie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, zawarcia umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz wyłapywania 

zwierząt bezdomnych. 

Z informacji przedstawionych na wykresie nr 21 wynika, że 60% gmin 

wywiązuje się w sposób prawidłowy ze swoich ustawowych zobowiązań. 

Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest dobra, bo nadal daleko jest do 

ideału. 

Wykres nr 22 przedstawia, jaki 

procent samorządów z województwa 

mazowieckiego uchwaliło program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

Jak widać na wykresie nr 22, aż 25% gmin nie uchwaliło programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Oprócz tego część gmin mających uwalony program nie wywiązuje się 

z niego bądź jego zapisy są niezgodne z przepisami ustawy o ochronie 

zwierząt. 

60% 

40% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Wywiązuje się 

Nie wywiązuje się 

Wykres nr 21. 

75% 

25% 
0% 

50% 

100% 

Uchwaliło  Nie uchwaliło 

Wykres nr 22. 



26 | S t r o n a  
 

Wykres 23 przedstawia, jaki pro-

cent wszystkich badanych gmin 

z województwa mazowieckiego za-

warło umowę ze schroniskiem dla 

zwierząt. Przedstawiony obok wy-

kres 23 pokazuje, że 63% gmin 

z województwa mazowieckiego zawarło umowę ze schroniskiem dla zwie-

rząt i to jest bardzo duży plus. 

Wykres nr 24 przedstawia, jaki pro-

cent gmin, które nie posiadają pro-

gramu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt, posiada umowę ze 

schroniskiem dla zwierząt. 

Jak widać na wykresie, nieuchwalenie przez gminę programu 

w zdecydowanej większości przypadków tożsame jest z niewypełnianiem 

przez nią ustawowego obowiązku zapewnienia bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku. 

Następny wykres (nr 25) przedstawia, 

jaki procent gmin, które posiadają 

uchwalony program, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie 

zwierząt, zawarło umowę ze schroni-

skiem dla zwierząt. 

Po porównaniu wykresu nr 25 z wykresem nr 22 należy dojść do wniosku, 

że 20% gmin, które uchwaliły program, o którym mowa w art. 11a ustawy 

o ochronie zwierząt, nie podpisało umowy ze schroniskiem dla zwierząt. 

Choć nie jest to wynik tragiczny, to należy wziąć pod uwagę fakt, że aż 

25% gmin nie posiada uchwalonego programu. 
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Na wykresie nr 26 zobaczą 

Państwo, do jakich schronisk 

gminy najczęściej oddają 

bezdomne zwierzęta. 

Jak widać na wykresie, nie ma 

jednego dominującego schroni-

ska, do którego trafiałyby zwie-

rzęta z gmin. 

Przystąpimy teraz do omawiania zagadnień dotyczących odławiania 

bezpańskich zwierząt. Jak już pisaliśmy, nie mogą tego robić gminy, które 

nie podpisały umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Poniżej przedstawiamy 

diagramy, które w sposób szczegółowy opisują rzeczywistość. 

Wykres nr 27 przedstawia, jaki procent wszystkich badanych gmin 

z województwa mazowieckiego wyłapuje bezpańskie zwierzęta. 

Na wykresie widać, że 80% gmin 

z  województwa mazowieckiego dba 

o  wyłapywanie zwierząt z terenu 

swojej gminy, nie zawsze dbając o to, 

aby zwierzęta te miały zapewnione 

miejsce w schronisku dla zwierząt. 

 

Wykres nr 28 omawia, jaki procent 

jednostek samorządu terytorial-

nego, które nie posiadają umowy 

ze schroniskiem dla zwierząt (patrz 

wykres nr 23), wyłapuje lub zleca 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

ze swojego terenu. 
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Jak widać na wykresie nr 28, 47% gmin nieposiadających umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt wyłapuje we własnym zakresie bądź zleca 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt zewnętrznym podmiotom. Działania te 

są naruszeniem prawa i niewątpliwie zainteresować powinny się nimi 

odpowiednie organy, odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Wykres nr 29 przedstawia 

podział podmiotów, które wyła-

pują zwierzęta z powyższych 

gmin (uwzględnionych na wy-

kresie nr 28). 

Jeżeli chodzi o wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez gminy 

posiadające umowę ze schroniskiem, to każda z nich wyłapuje zwierzęta 

bezpańskie ze swojego terenu. 

Niestety, niepokojące jest to, że gminy nieposiadające umowy ze 

schroniskiem wyłapują zwierzęta bezdomne i co gorsza korzystają w tym 

zakresie z usług prywatnych przedsiębiorstw. To również powinno stać się 

punktem zainteresowania odpowiednich organów kontrolnych. 

Ostatni wykres dotyczący tego województwa, tj. wykres nr 30, omawia, 

z jakimi podmiotami gminy zawierają umowę na odławianie bezpańskich 

zwierząt, biorąc pod uwagę 

wszystkie badane gminy. 

Analizując wykres 30, zauważyć 

należy, że podobnie jak to było 

widoczne na wykresie 29, 

dominuje zlecenie wyłapywania 

zwierząt bezdomnych podmiotom 

prywatnym. Do podmiotów tych zaliczane są wszelkiego rodzaju firmy 
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i zakłady, placówki weterynaryjne (gabinety, lecznice, przychodnie 

weterynaryjne), przytuliska dla zwierząt, które nie są wpisane do rejestru 

działalności nadzorowanej. 

Podsumowaniem analizy województwa mazowieckiego będzie 

omówienie uchwał ws. programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z dwóch losowych 

gmin z terenu województwa. 

Pierwszym omówionym aktem prawa lokalnego będzie Uchwała Rady 

Gminy Sanniki Nr 119/XXIII/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki. Uchwała ogłoszona 

została w Dzienniku Województwa Mazowieckiego DZ. URZ. WOJ. 

2012.2374. 

 

Uchwała Rady Gminy Sanniki zawiera wskazane schronisko, do którego 

trafiają bezpańskie zwierzęta. Choć nie zawiera ona sprecyzowanego 

podmiotu, który zajmuje się odławianiem zwierząt, to nie należy mówić tu 

o wadzie prawnej, a ewentualnie o niedociągnięciu i podobnie jak w jednej 

z wcześniej omawianych uchwał, przy opracowywaniu programu na 

2013 r. wójt powinien pomyśleć nad zawarciem w uchwale informacji, kto 

konkretnie zajmuje się odławianiem zwierząt z gminy.  

 

Drugim omawianym aktem prawa lokalnego będzie Uchwała Gminy Młyna-

rze Nr XIV/76/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Młynarze w 2012 r. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku 

Województwa Mazowieckiego DZ. URZ. WOJ. 2012.3367. 

 

Gmina Młynarze nie ma zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt i nie 

wyłapuje bezdomnych zwierząt ze swojego terenu. W programie znajduje 

się pojęcie schroniska dla zwierząt jako miejsca, z którym gmina podpisze 
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umowę. Niestety, jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, gmina 

nadal umowy nie podpisała i w tym roku raczej tego nie zrobi. W związku 

z tym Gmina Młynarze nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków. 
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WOJEWÓDZTWO 
podlaskie 

Kolejnym województwem, które zostanie omówione w raporcie, jest 

województwo podlaskie. 

Przedstawiony obok wykres nr 

31 pokazuje, jaki procent 

wszystkich badanych gmin 

z  terenu województwa podla-

skiego w sposób właściwy reali-

zuje zadania w zakresie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, zawarcia umowy ze schroniskiem dla 

zwierząt oraz wyłapywania zwierząt bezdomnych. 

Z informacji przedstawionych na wykresie nr 31 wynika, że 60% gmin 

z województwa podlaskiego wywiązuje się w sposób prawidłowy ze swoich 

ustawowych zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest dobra, 

bo nadal daleko jest do ideału. 

Wykres nr 32 przedstawia, jaki pro-

cent samorządów z województwa 

podlaskiego uchwaliło program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Jak widać na wykresie nr 32, aż 90% 

gmin posiada przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Pozostaje natomiast pytanie: skoro 

program uchwalone ma 90% gmin, to czemu jedynie 60% wypełnia swoje 

obowiązki? Wynika z tego, że albo część programów jest niezgodna z 

prawem i nie powinna zostać przyjęta, albo gminy nie mają zamiaru 

realizować zapisów prawa lokalnego. 

60% 

40% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Wywiązuje się 

Nie wywiązuje się 

Wykaz nr 31. 

90% 

10% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Uchwaliło  Nie uchwaliło 

Wykres nr 32. 



32 | S t r o n a  
 

Wykres 33 przedstawia, jaki 

procent wszystkich badanych gmin 

z województwa podlaskiego za-

warło umowę ze schroniskiem dla 

zwierząt. Wykres pokazuje, że 

jedynie 68% gmin realizuje za-

danie własne w przedmiocie za-

pewniania zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt. Nie 

jest to najlepszy wynik, biorąc pod uwagę fakt, że 90% gmin posiada 

uchwalony program opieki nad zwierzętami. 

Wykres nr 34 przedstawia, jaki procent 

gmin, które nie posiadają programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobiegania bezdomności zwierząt, 

posiada umowę ze schroniskiem dla 

zwierząt. 

Na powyższym wykresie widać, że mimo iż część gmin nie uchwaliła 

programu, to aż 75% z nich posiada umowę ze schroniskiem dla zwierząt 

i to jest pocieszające, bo nieuchwalenie programu nie powinno być dla 

gmin równoznaczne z niewywiązywaniem się z pozostałych obowiązków. 

Następny wykres (nr 35) 

przedstawia, jaki procent gmin, 

które posiadają uchwalony program, 

o którym mowa w art. 11a ust. 2 

ustawy o ochronie zwierząt, zawarło 

umowę ze schroniskiem dla zwierząt. 

 

Po porównaniu wykresu nr 35 z wykresem nr 32 należy dojść do wniosku, 

że 33% gmin, które uchwaliły program, o którym mowa w art. 11a ustawy 

o ochronie zwierząt, nie podpisało umowy ze schroniskiem dla zwierząt. 
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Na wykresie nr 36 

zobaczą Państwo, do 

jakich schronisk gminy 

najczęściej oddają 

bezdomne zwierzęta. 

Przystąpimy teraz do 

omawiania zagadnień 

dotyczących odławiania 

bezpańskich zwierząt. 

Jak już pisaliśmy, nie 

mogą tego robić gminy, 

które nie podpisały 

umowy ze schroniskiem 

dla zwierząt. Poniżej przedstawiamy diagramy, które w sposób 

szczegółowy opisują rzeczywistość. 

Wykres nr 37 przedstawia, jaki procent ze wszystkich badanych gmin 

z województwa podlaskiego wyłapuje bezpańskie zwierzęta. Na wykresie 

widać, że prawie wszystkie gminy 

z województwa podlaskiego (98%) 

dbają o wyłapywanie zwierząt 

z terenu swojej gminy, nie zawsze 

troszcząc się o to, aby zwierzęta 

te miały zapewnione miejsce 

w schronisku dla zwierząt. 

 

Wykres nr 38 omawia, jaki procent jednostek samorządu terytorialnego, 

które nie posiadają umowy ze schroniskiem dla zwierząt, wyłapuje lub 

zleca wyłapywanie bezdomnych zwierząt ze swojego terenu. 
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Jak widać na wykresie nr 38, aż 

92% samorządów nieposiadających 

umowy ze schroniskiem dla 

zwierząt wyłapuje bądź zleca 

wyłapywanie zwierząt ze swojego 

terenu, naruszając tym samym 

przepisy ustawy o ochronie 

zwierząt. 

Wykres nr 39 przedstawia podział 

podmiotów, które wyłapują zwierzęta 

z powyższych gmin (uwzględnionych 

na wykresie nr 38). 

Jak widać, ponad połowa gmin 

nieposiadających umowy ze schronis-

kiem zleca wyłapanie zwierząt 

prywatnym przedsiębiorstwom. 

 

Jeżeli chodzi o wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez gminy 

posiadające umowę ze schroniskiem, to każda z nich wyłapuje zwierzęta 

bezpańskie ze swojego terenu. 

Wykres nr 40 przedstawia, 

z jakimi podmiotami gminy 

zawierają umowę na odławianie 

bezpańskich zwierząt, biorąc pod 

uwagę wszystkie badane gminy z 

województwa podlaskiego, które 

realizują obowiązek wyłapywania 

bezdomnych zwierząt (patrz 

wykres nr 37). Analizując wykres 

40, można zauważyć, że ponad połowa gmin zleca wyłapanie zwierząt 

prywatnym przedsiębiorstwom. 
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Podsumowaniem analiz województwa podlaskiego będzie omó-

wienie uchwał ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z dwóch losowych gmin 

z terenu województwa. 

Pierwszym omówionym aktem prawa lokalnego będzie Uchwała Rady 

Gminy Puńsk Nr XIV/82/2012 ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Puńsk. 

 

Gmina ta posiada uchwalony program, jednak nie posiada umowy ze 

schroniskiem, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Gmina 

ta w odpowiedzi na nasz wniosek napisała, że zapewnieniem zwierzętom 

opieki zajmuje się Pensjonat dla zwierząt „Cyganowo” Czesław Anzel, ul. 

Mickiewicza 44, 16-500 Sejny. Po sprawdzeniu w rejestrze działalności 

nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną okazało się, że taki podmiot 

nie znajduje się w wykazie, a tym samym nie jest legalnie działającym 

schroniskiem dla zwierząt, z którym gmina może podpisywać umowę.  

Warto dodać, że ww. pensjonat, zgodnie z nadesłaną do autora raportu 

odpowiedzią, zajmuje się również odławianiem zwierząt z terenu gminy. 

W przypadku tej gminy mówić można albo o lekceważącym podejściu do 

tematu i chęci jak najmniej problematycznego rozwiązania kwestii bez-

domnych zwierząt poprzez podpisanie umowy z pierwszym lepszym pod-

miotem, który może zabrać zwierzęta z gminy, albo o nieznajomości prze-

pisów prawa przez urzędników. To z pewnością powinny wyjaśnić stosow-

ne organy, bowiem zgodnie z przepisami nie jest dopuszczalne, aby gmina 

zawarła umowę na opiekę nad zwierzętami z miejscem, które nie jest 

schroniskiem dla zwierząt.  

Trzeba w tym miejscu dodać, że miejsce niebędące w rozumieniu przepi-

sów schroniskiem dla zwierząt nie musi spełniać wymagań weterynaryj-
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nych określonych w stosownych aktach prawnych i nie podlega nadzorowi 

Inspekcji Weterynaryjnej. 

Paragraf 5 pkt. 2 Uchwały ww. Rady Gminy, mówi: „Odłowione zwierzęta 

zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwie-

rząt prowadzonym przez podmiot, z którym zawarta została umowa 

w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami”. W tym miej-

scu nasuwa się jeszcze pytanie: dlaczego gmina używa terminu „schroni-

sko dla zwierząt”, skoro, jak sama nazwa wskazuje, miejsce, z którym 

podpisała ona umowę, to pensjonat dla zwierząt. 

Drugim omawianym aktem prawa miejscowego będzie Uchwała Rady 

Gminy Wyszki Nr XI/99/12, z dn. 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2012 roku. 

Gmina ta, podobnie jak poprzednia, posiada program, jednak nie wywią-

zuje się z ustawowego obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

a nadto gmina Wyszki nie realizuje obowiązku wyłapywania zwierząt bez-

domnych. 

Przyjęta przez Radę Gminy uchwała nie zawiera wskazania podmiotu, któ-

ry opiekuje się bezdomnymi zwierzętami oraz który wyłapuje bezdomne 

zwierzęta, co, jak wyżej wspominaliśmy, jest poważną wadą prawną. Nad-

to należy zauważyć, że nieposiadanie przez gminę zawartej umowy z pod-

miotami, które mogą zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom uniemożli-

wia wywiązywanie się przez gminę w sposób legalny z zadań własnych, 

a w szczególności z obowiązku wyłapywania zwierząt, bo jak wspomniane 

jest we wprowadzeniu do raportu, wyłapywać zwierzęta mogą jedynie sa-

morządy posiadające umowę ze schroniskiem dla zwierząt. 

Służby nadzoru wojewody podlaskiego winny szczegółowo przyjrzeć się 

działaniom obu ww. gmin. W tym miejscu nadmieniam, że żaden 

z powyższych programów nie został opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym województwa podlaskiego. 
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WOJEWÓDZTWO 
kujawsko-pomorskie 

Kolejnym województwem, które zostanie przez nas omówione, jest 

województwo kujawsko-pomorskie. 

Przedstawiony obok wykres nr 41 

pokazuje, jaki procent wszystkich 

badanych gmin z terenu  wojewódz- 

twa kujawsko-pomorskiego w spo-

sób właściwy realizuje zadania 

w zakresie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, zawarcia umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz wyłapywania 

zwierząt bezdomnych. 

Z informacji przedstawionych na wykresie nr 41 wynika, że jedynie połowa 

gmin w sposób prawidłowy wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

Wykres nr 42 przedstawia, jaki procent samorządów z województwa ku-

jawsko-pomorskiego uchwaliło 

program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

Wykres nr 42 potwierdza tezę, że 

wiele gmin, mimo uchwalenia 

programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, nie realizuje go 

bądź jest on niezgodny z prawem. Bowiem nie ma innej możliwości, aby 

liczba gmin wywiązujących się z ustawowych obowiązków (patrz wykres nr 

41) była niższa niż gmin posiadających program.  
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Wykres 43 przedstawia, jaki procent wszystkich badanych gmin 

z województwa kujawsko-pomorskiego zawarło umowę ze schroniskiem 

dla zwierząt. Wykres pokazuje, że 

jedynie 60% gmin realizuje zadanie 

własne w przedmiocie zapewniania 

zwierzętom bezdomnym miejsca 

w schronisku dla zwierząt. 

Wykres nr 44 przedstawia, jaki 

procent gmin, które nie posiadają 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt, posiada umowę 

ze schroniskiem dla zwierząt. 

Jak widać na wykresie, nie-

uchwalenie przez gminę pro-

gramu w większości przypad-

ków tożsame jest z 

niewypełnianiem przez nią 

ustawowego obowiązku zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w 

schronisku. 

Następny wykres (nr 45) przedstawia, jaki procent gmin, które posiadają 

uchwalony program, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie 

zwierząt, zawarło umowę ze schroniskiem dla zwierząt. 

Po porównaniu wykresu nr 45 z 

wykresem nr 42 należy dojść do 

wniosku, że 26% gmin, które 

uchwaliły program, o którym mowa 

w art. 11a ustawy o ochronie 

zwierząt, nie podpisało umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt. 
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Na wykresie nr 46 zobaczą 

Państwo, do jakich schronisk 

gminy najczęściej oddają 

bezdomne zwierzęta. 

Przystąpimy teraz do omawiania 

zagadnień dotyczących odławiania 

bezpańskich zwierząt. Jak już 

pisaliśmy, nie mogą tego robić 

gminy, które nie podpisały umowy 

ze schroniskiem dla zwierząt. 

Poniżej przedstawiamy diagramy, które w sposób szczegółowy opisują 

rzeczywistość. 

 

Wykres nr 47 przedstawia, jaki 

procent ze wszystkich badanych 

gmin z województwa kujawsko- 

-pomorskiego wyłapuje bezpań-skie 

zwierzęta. 

Na widocznym wykresie widać, że 85% gmin z województwa kujawsko-

pomorskiego dba o wyłapywanie zwierząt z terenu swojej gminy, nie 

zawsze dbając o to, aby zwierzęta te miały zapewnione miejsce 

w schronisku dla zwierząt. 

 

Wykres nr 48 pokazuje, jaki procent 

jednostek samorządu terytorialnego, 

które nie posiadają umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt, wyłapuje 

lub zleca wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt ze swojego terenu. 
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Wykres nr 49 przedstawia podział 

podmiotów, które wyłapują 

zwierzęta z powyższych gmin 

(uwzględnionych na wykresie nr 

48). Jak widać, aż 80% gmin, 

które nie posiadają umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt, a które 

wyłapują bezdomne zwierzęta, robi to we własnym zakresie. 

Jeżeli chodzi o wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez gminy 

posiadające umowę ze schroniskiem, to każda z nich wyłapuje zwierzęta 

bezpańskie ze swojego terenu. 

Wykres nr 50 pokazuje, 

z jakimi podmiotami gminy 

zawierają umowę na odławia- 

nie bezpańskich zwierząt, 

biorąc pod uwagę wszystkie 

badane gminy z województwa 

kujawsko-pomorskiego, które 

realizują obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt (patrz wykres nr 

47). Analizując wykres 50, można zauważyć, że ponad połowa gmin zleca 

wyłapanie zwierząt zewnętrznym przedsiębiorstwom. 

 

Na koniec analizie poddamy uchwały ws. przyjęcia programu, 

o którym mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, z terenu 

dwóch losowych gmin z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Pierwszym omówionym aktem prawa lokalnego będzie Uchwała Rady Miej-

skiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/89/2012 w sprawie: Przyjęcia opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-

renie gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2012 roku. 
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Gmina Dobrzyń nad Wisłą, mimo posiadania programu, nie posiada umo-

wy ze schroniskiem dla zwierząt oraz podmiotem, który wyłapywałby bez-

domne zwierzęta. Mimo że gmina ma program, to nie można mówić, aby 

wywiązywała się ona z zadań własnych. Nadto gmina nie wywiązuje się 

z zapisów prawa lokalnego, ponieważ przepisy te mówią o odławianiu bez-

pańskich zwierząt oraz zapewnieniu im miejsca w schronisku, a gmina nie 

może tego zrobić skutecznie, nie posiadając zawartej umowy ze schroni-

skiem dla zwierząt i z podmiotem wyłapującym zwierzęta.  

Drugim aktem prawa lokalnego, który zostanie omówiony, jest Uchwała 

Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XVI/81/2012, z dn. 23 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą na 

2012 rok. 

Gmina ta, podobnie jak wcześniej omawiane gminy, posiada uchwałę 

o przyjęciu programu, a mimo to nie wywiązuje się z ustawowych obo-

wiązków. Związane jest to z faktem, że gmina nie podpisała umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt, co uniemożliwia zapewnienie zwierzętom bez-

domnym opieki. Jednocześnie brak takiej umowy i wskazania w programie 

schroniska, które przyjmuje bezdomne zwierzęta z terenu gminy, powinno 

być przesłanką do nieprzyjęcia programu bądź zaskarżenia go przez służ-

by wojewody. 
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WOJEWÓDZTWO 
pomorskie 

Kolejnym województwem, które zostanie przez nas omówione, jest 

województwo pomorskie. 

Przedstawiony obok wykres nr 51 

pokazuje, jaki procent wszystkich 

badanych gmin z terenu woje-

wództwa pomorskiego w sposób 

właściwy realizuje zadania w za-

kresie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zawarcia umowy ze schroni-

skiem dla zwierząt oraz wyłapywania zwierząt bezdomnych. 

 

Z informacji przedstawionych na wykresie nr 51 wynika, że 80% gmin 

w sposób prawidłowy wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

Wykres nr 52 przedstawia, jaki 

procent samorządów z woje-

wództwa pomorskiego uchwaliło 

program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 

Wykres 52 potwierdza tezę, że 

wiele gmin, mimo uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, nie realizuje go bądź jest 

on niezgodny z prawem. Bowiem nie ma innej możliwości, aby liczba gmin 

wywiązujących się z ustawowych obowiązków (patrz wykres nr 51) była 

niższa niż liczba gmin posiadających program. 
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Wykres 53 przedstawia, jaki pro-

cent wszystkich badanych gmin 

z województwa pomorskiego za-

warło umowę ze schroniskiem dla 

zwierząt. Wykres pokazuje, że 

80% gmin realizuje zadania wła-

sne w przedmiocie zapewniania 

zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt. 

W województwie pomorskim nie ma gmin, które nie posiadają 

uchwalonego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, tak więc wykres nr 53 jest wiążącym 

raportem dotyczącym zapewnia zwierzętom bezdomnym przez gminy 

z terenu woj. pomorskiego miejsca w schronisku dla zwierząt. 

Na wykresie nr 54 

zobaczą Państwo, do 

jakich schronisk gminy 

najczęściej oddają 

bezdomne zwierzęta. 

Jak widać, wiele gmin 

oddaje zwierzęta pod 

opiekę schronisk pro-

wadzonych przez Ogól-

nopolskie Towarzystwo 

Ochrony Zwierząt 

„Animals”. Schroniska te 

mieszczą się w Tczewie, Starogardzie Gdańskim oraz Słupsku. 

Przystąpimy teraz do omawiania zagadnień dotyczących odławiania 

bezpańskich zwierząt. Jak już pisaliśmy, nie mogą tego robić gminy, które 

nie podpisały umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Poniżej przedstawiamy 

diagramy, które w sposób szczegółowy opisują rzeczywistość. 
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Wykres nr 55 przedstawia, jaki procent ze wszystkich badanych gmin 

z województwa pomorskiego wyłapuje bezpańskie zwierzęta. 

Na wykresie widać, że aż 95% 

gmin z województwa 

pomorskiego dba o wyła-

pywanie zwierząt z terenu 

swojej gminy, nie zawsze 

dbając o to, aby zwierzęta te 

miały zapewnione miejsce 

w schronisku dla zwierząt. 

Wykres nr 56 pokazuje, jaki procent 

jednostek samorządu terytorialnego, 

które nie posiadają umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt, wyłapuje 

lub zleca wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt ze swojego terenu. 

 

Wykres nr 57 przedstawia podział podmiotów, które wyłapują zwierzęta z 

powyższych gmin (uwzględnionych na wykresie nr 56). 

 

Jeżeli chodzi o wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt przez 

gminy posiadające umowę ze 

schroniskiem, to każda z nich 

wyłapuje zwierzęta bezpańskie 

ze swojego terenu. 
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Wykres nr 58 ilustruje, z ja-

kimi podmiotami gminy za-

wierają umowę na odławia-

nie bezpańskich zwierząt, 

biorąc pod uwagę wszystkie 

badane gminy z woje wódz-

twa pomorskiego, które re-

alizują obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

 

Na koniec analizie poddamy uchwały ws. przyjęcia programu, 

o którym mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, z terenu 

dwóch losowych gmin z województwa pomorskiego. 

Pierwszym omówionym aktem prawa lokalnego będzie Uchwała Rady 

Gminy Konarzyn Nr XIII/84/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie Pro-

gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt na terenie gminy Konarzyn na 2012 rok. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego DZ. 

URZ. WOJ. 2012.1155. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie gminy Konarzyn zawiera wadę w formie braku 

wskazania schroniska, do którego gmina oddaje zwierzęta. Z uzyskanych 

przez autora informacji wynika, że gmina wcale takiej umowy nie posiada, 

co jest tożsame z niezapewnieniem zwierzętom opieki, czyli z niewywiąza-

niem się z zadań własnych, jakie ciążą na gminie. Nadto program nie 

wskazuje podmiotu, który odławia bezpańskie zwierzęta, tymczasem z na-

desłanej przez gminę odpowiedzi wynika, że urząd zleca wyłapywanie 

bezpańskich zwierząt Romanowi Racławskiemu, który jest właścicielem 

przedsiębiorstwem „Rakania” – Skup zwierząt padłych i odpadów popro-

dukcyjnych w Lipieniach. 
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Wynika z tego, że gmina traktuje zwierzęta jako odpady i zbędny balast, 

których najłatwiej jest się pozbyć, zlecając ich wyłapanie prywatnym 

przedsiębiorcom. Sprawie powinny przyjrzeć się stosowne organy, bo nie-

wykluczone jest naruszenie przez gminę nie tylko przepisów dotyczących 

realizacji zadań własnych, ale również przepisów zakazujących wyłapywa-

nie bezdomnych zwierząt bez zapewniania im miejsca w schronisku dla 

zwierząt. 

Drugą omawianą uchwałą będzie Uchwała Rady Gminy Bobowo Nr 

XII/96/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bobowo w 2012 roku. Uchwała ogłoszona została 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego DZ. URZ. WOJ. 

2012.988. 

 

Gmina Bobowo w sposób prawidłowy wywiązuje się ze swoich ustawowych 

zobowiązań. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomności zwierząt Gminy Bobowo zawiera wskazanie schroniska, 

do którego trafiają odłowione zwierzęta, tj. Schronisko OTOZ Animals 

w Starogardzie Gdańskim. To samo schronisko zgodnie z programem zaj-

muje się odławianiem bezdomnych zwierząt. 

 

Na realizację zadań własnych w przedmiocie zapewnienia bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku oraz odławiania bezpańskich zwierząt 

gmina przeznacza 4 800 zł. 
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Podsumowanie  

Jak widać, sytuacja realizowania przez jednostki samorządu teryto-

rialnego zadań własnych określonych w ustawie o ochronie zwierząt nie 

wygląda najlepiej. Wiele gmin nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub 

robi to w sposób powierzchowny.  

W pewnym zakresie wynika to na pewno z braku u urzędników em-

patii w stosunku do zwierząt, ale oznacza przede wszystkim brak kontroli 

nad organami samorządu terytorialnego. Jeżeli organy nadrzędne spra-

wowałyby nad gminami szczegółową kontrolę, to te zmuszone byłyby do 

wywiązania się z ustawowych obowiązków. 

 Poniżej przedstawimy Państwu trzy wykresy, które porównują reali-

zację zadań przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie. Dane 

przedstawione na wykresie (procentowe) mówią, ile spośród wszystkich 

badanych samorządów danego typu wywiązuje się z określonego na dia-

gramie obowiązku. 

Wykres nr 59 ukazuje kwestię wywiązywania się przez gminy z obowiązku 

uchwalenia programu opieki 

nad zwierzętami oraz zapo-

biegania bezdomności zwie-

rząt.  

Jak widać, obowiązek ten 

realizuje 83% gmin wiej- 

skich, 88% gmin miejsko- 

-wiejskich oraz 93% gmin 

miejskich. 
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Wykres nr 60 pokazuje, 

jaki procent gmin o danym 

statusie zawarło umowę ze 

schroniskiem dla zwierząt. 

Jak widać na wykresie, 

umowę ze schroniskiem 

posiada 50% gmin wiej-

skich, 60% gmin miejsko- 

-wiejskich oraz 79% gmin 

miejskich. 

 

Wykres nr 61 przedsta-

wia, jaki procent gmin 

o danym statusie wyła-

puje bezpańskie zwie-

rzęta ze swojego terenu. 

Z wykresu wynika, że 

zwierzęta bezdomne 

wyłapuje 84% gmin 

wiejskich, 91% gmin miejsko-wiejskich oraz 93% gmin miejskich.  

Jak wynika z powyższych wykresów, najgorsza sytuacja panuje 

w gminach wiejskich, co stosunkowo łatwo wytłumaczyć. Gminy takie naj-

częściej mają skromny budżet. W grę wchodzi też kwestią mentalności, bo 

jak chyba każdy zdaje sobie sprawę, ludzie na wsiach mają zupełnie inne 

podejście do zwierząt bezdomnych niż w nawet małych miastach. Wynika 

to z tego, że od pokoleń psy na wsiach pełniły funkcję typowo użytkową 

i przypięte za pomocą łańcucha do budy miały pilnować obejścia, z kolei 

koty uważane są za zwierzęta mające zapobiegać plagom gryzoni. 

Nie zmienia to faktu, że każda gmina zobowiązana jest do realizo-

wania zadań własnych nałożonych na nią przez Ustawę o ochronie zwie-
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rząt. Ustawa ta w sposób jednoznaczny mówi, że za przygotowanie pro-

gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To 

właśnie on ponosi odpowiedzialność za brak takiego programu, czyli za 

niedopełnienie obowiązków służbowych. Należy też dodać, że nieprzygo-

towanie programu bądź przygotowanie/uchwalenie programu, który nie 

zawiera wszystkich obowiązkowych kwestii określonych w art. 11a ust. 2, 

jest zdecydowanie świadomym zaniedbaniem i niedopełnieniem obowiąż-

ków służbowych. Bowiem nie można mówić o nieświadomym nieprzyjęciu 

przepisów bądź przyjęciu przepisów niezgodnych z prawem, jeśli ww. 

przepis w sposób jednoznaczny określa, co winien obejmować program 

oraz do kiedy powinien on być uchwalony. 

Natomiast art. 231 §1 Kodeksu Karnego mówi, że funkcjonariusz 

publiczny, który przekracza swoje uprawniania lub niedopełnia obowiąż-

ków, a w konsekwencji działa na szkodę interesu publicznego lub prywat-

nego, podlega karze pozbawiania wolności do lat 3. 

Wskazać należy, że formalnie zachowanie polegające na niewłaści-

wym bądź nierzetelnym wywiązaniu się z zadań własnych przez gminę, 

może w niektórych sytuacjach wyczerpywać znamiona tzw. przestępstwa 

urzędniczego, uzależnione jest to jednak od zaistniałej realnej szkody – 

należy więc każdy przypadek rozpatrywać z osobna. Należy również przy-

jąć, że organ wykonawczy gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta – 

działa w granicach określonych w uchwale rady gminy, dlatego to przede 

wszystkich organ uchwałodawczy ponosi bezpośrednią odpowiedzialność 

za treść „Programów…”. W praktyce odpowiedzialność taka często się 

rozmywa. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: organ wykonawczy 

przygotowuje projekt uchwały, zgodny z wymogami formalnoprawnymi, 

zaś rada gminy modyfikuje projekt tak, że nie przypomina oryginału, 

a następnie taki projekt zostaje przyjęty uchwałą. Organ wykonawczy, je-

śli wykracza poza granice określone „Programem…”, starając się sprostać 

wymaganiom prawa w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt, formalnie 
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również przekracza swoje uprawniania i ryzykuje, jeśli nie postępowaniem 

karnym, to przynajmniej nieotrzymaniem absolutorium. Taka sytuacja 

prowadzi często do swoistych przepychanek – wójt lub burmistrz, odpiera-

jąc zarzuty, że gmina nie realizuje zadań własnych określonych w Ustawie 

o ochronie zwierząt, przerzuca winę na radę gminy – radni natomiast 

oświadczają, ze przyjęli projekt proponowany przez organ wykonawczy. 

Kto ponosi większą odpowiedzialność za wady „Programu…”? 

 W wielu przypadkach dziwi również fakt, że uchwały Rad Gmin nie 

zostały zaskarżone przez służby wojewody. Szereg uchwał, które opubli-

kowane są w Dzienniku Urzędowym właściwym dla danego województwa, 

narusza przepisy prawa, a konkretnie art. 11a ust.2 Ustawy o ochronie 

zwierząt. Można tu pokusić się nawet o opinię, że służby wojewody nie 

sprawują należytego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przez podle-

głe im samorządy. Podobne spostrzeżenia dotyczą Rad Gmin, które 

uchwalają programy, których zapisy są sprzeczne z przepisami. Sytuacje 

takie nie powinny mieć miejsca.  

Zważywszy na powyższe, stosowne organy winny przyjrzeć się 

sprawie i sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia prawa. Oprócz tego Or-

gany kontroli za priorytet powinny wyznaczyć sobie skontrolowanie gmin 

z województw opolskiego, dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego. To 

właśnie w tych województwach mniej niż 51% gmin wywiązuje się 

z obowiązkowych zadań własnych – uchwalenia programu opieki nad zwie-

rzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zawarcia umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt oraz odławiania bezdomnych zwierząt. 

Na koniec chciałbym podziękować za pomoc Piotrowi Piotrowskiemu, 

który zgodził się sprawować konsultację prawną nad raportem. 

 

Patryk Łuczyński 

Autor raportu 


