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W jdpowied4i na pismo z dnia 24 października 2018 r. znak: V .7202.16.2018.1.K w sprawie 

uliowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 20! 7r. 

onz. 1840, z późn. zm.) i ich stosowania, w szczególności w zakresie dotyczącym pos adania 

zw ierząt, jprzejmie informuję, co następuje.

Obecny kształt regulacji prawnych zawartych w ustawie o ochronie zwierząt w zakresie 

poruszonym w Pańskjim piśmie został nadany w trakcie prac nad poselskimi projektami zmieniającymi 

e ustawę, przy wydatnym udziale przedstawicieli niektórych organizacji statutowo zajmujących się 

ochroną zwierząt.

Pragnę zauważyć, że kolejne zmiany tej ustawy wprowadzane były poselskimi projektami i 

wno prawników sejmowych, jak i senackich, oraz zostały przyjęli: przez. Sejm, 

senat i podpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

W odniesieniu <)o podnoszonych przez Pana wątpliwości uprzejmie informuję, że rie wydaje się 

.właściwe ustanowieni^ możliwości oddania zwierzęcia domowego do schroniska, biorfc pod uwagę 

:>i spełnienie schronis t oraz dodatkowe obciążenie gmin kosztami utrzymywania tych zv'ierząt.

Sta.e rosnąca liczba bezdomnych zwierząt może dziwić w zestawieniu z nieustannie rosnącą 

icztią organizacji stautowo zajmujących się ochroną zwierząt. Obecnie blisko pięćset fundacji 

posiada w swoich statutach wpisy deklarujące działania w zakresie pomoc)' zw ierzętom craz związane 

związku z tym podlegają one nadzorowi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

rzejmie informuję, że wniesione do Sejmu Rzeczypospo itej Polskiej

podlegały ocenie żart 

ih ikceptowane przez

i  ochroną zwierząt i w 

Jednocześnie uf

vv IisLopacIzie 2017 r. poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o ochronie zw iem p oraz niektórych

'mych ustaw zawierają 

stworzenie centralnego 

si? wyłapywaniem beze

m.in. przepisy ustanawiające obowiązek znakowania zwierząt domowych oraz 

rejestru oznakowanych zwierząt, objęcie nadzorem podmiotów zajmujących 

omnych zwierząt oraz zmiany dotyczące odbierania zwierząt w przypadkach



zagrożenia ich zdrowia lub życia Marszałek Sejmu może podjąć decyzję w sprawie nadania numeru 

ty i i  projektom i skierowania ich do pierwszego czytania.

V/ związku z powyższym zasadne jest pozostawienie kwestii uporządkowania omawianych 

przepisów do decyzji Marszalka Sejmu w tym Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.



MIMSTKRS1WO ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI

cl  W sobna 30 00^930AW»fS7awa



BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

WPŁ.

ZAt

ŹW.oiz.051.14.2018

iii iii iii m u ii iii iii
249055  2018 - 11-29 50

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
PL


