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Prezes Stowarzyszenia 

Obrona Zwierzqt 

W odpowiedzi na pismo dotyczqce proiby o wyrazenie stanowiska nt. uprawnie$braku 

zdprmnie f i  str~ipzikhw straw gmi prnych (miejskiclaj do wykonywania czyn~tos'ci rnajqcych zw iqzek 

z intenvencjumi zw ieanymi z ~zaruszaniem p r m  zw ierzqt, pro wadzony~ni przez orgunizacje 

spoleczne, kibrych statufowym celem dziulaniu jest ochronu zw ierzqt, uprzejmie informuj q co 

nastqpuj e. 

S k a i  gminna (miejska), zgodnie z at. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o sdPaiach 

gmin~ych @z. U. Nr 123, poz. 779 z p 6 h .  an.), zwanej dalej ustawg, twonona jest przez radq 

gminy do ochrony porzqdku publicmego na terenie grniny. 

Do ustawowych zadah straky gminnej (miejskiej), zgodnie z art. 11 ustawy, nalezy 

w szczegolnoSci: 

1) ochrona spokoju i poqdku w miej s c a h  publicznych, 

2) czuwanie nad porzqdkiern i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreilonym 

w praepisach o mchu drogowym, 

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie okreSlonym w art. 45 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o pubIicznym transporcie zbiorowyrn (Dz. U. Nr 5 ,  poz. 13), 

3) wsp6ldzialanie z wlabciwymi podmiotami w zakresie ratowania zycia i zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutk6w klgk iywioEowych oraz innych 

miej scowych zagrozen, 

4) zahezpiecxnie miej sca przestqpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzeni a a1 bo 

miejsc zagrozonych takirn zdarzeniern przed dostqpern osob postronnych lub misxci..eniem 

Sladow i dowodbw, do momentu przybycia wlaiciwych sluib, a takze ustalenie, w miare 

mo%liwoSci, Swiadkbw zdarzenia, 
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5) ochrona obiekt6w komundnych i urzqdzeh umecznoSci publicznej, 

6) wsp6ldzialanie z organizatorami i innymi skbami  w ochronie porzqdku podczas 

zgrornadzeh i irnprez publicmych, 

7) doprowad7mie osbb nietrzeiwych do izby wytrzeiwie6 Iub rniejsca ich zamieszkania, jezeli 

osoby te zachowaniem swoim dajq powbd do zgorszenia w miej scu publicznym, majdujq siq 

w okolicznoiciach zagraiajqcych ich iyciu lub zdrowiu albo zagraiajq q c i u  i zdrowiu 

innych os6b, 

8) informowanie spolecznoSci lokalnej a stanie i rodzajach zagrozeri, a takze inicjowanie 

i uczestnictwo w dzialaniach rnajqcych na celu zapobieganie popelnianiu przestepstw 

i wykroczeli oraz zjawiskom kryminogennym i wsp6ldzialanie w tym zakresie z organami 

pafistwowpi, samorzqdowymi i organizacjami spofecmymi, 

9) konwojowanie dokumentbw, przedmiothw wartoSciowych lub wartoici pieniqinych dla 

potrzeb gminy. 

Uprawnienia straiy, zwiapne z realizacjq wy ie j  wymienionych zadd,  wymienione sq 

natorniast w art. 12 ustawy. Katalog, zawarty w przywokanych przepisach, nie wskazuje 

j ednakie prawalo bowiqzku podejmowania intenvencji dotyczqcych naruszania praw zwierqt, 

wykonywanych przez organizacje spoleczne, ktbrych statutowym celem dzialania jest ochrona 

zwierzqt. Uprawnienia nie przewiduj~ tez moz~iw~8ci udzielania przes strake asysty lub pomocy 

innyrn organom w tym zakresie, jak r6wniez sarnodzieInego wykonywania czynnoGci z tym 

zwiqzanych. Przepisy prawa nie zezwalajq te i  zlecania tej forrnacji zadaii w zakresie np. 

wylapywania bezdomnych zwierzqt, czy opieki nad zwierzqtami pnez inne podmioty. 

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt 

(Dz. U. Nr 11 I ,  poz. 724 z poin. m.), organem wl&ciwym do sprawowania nadzoru nad 

przestrzegmien przepisbw o ochronie zwierzqt jest Inspekcja Wetesynaryjna. Organizacje 

spolecme, ktbrych statutowym celern dziatania jest ochrona zwi ev4t, mogq wsp6IdzialaC 

z Inspekcj q Weterynaryjnq w sprawowaniu nadzoru, o ktorym mowa powyzej . 

art. 3 ustawy o ochronie zwierzqt wskazuje, ke Inspekcja Weterynaryjna oraz inne wladciwe 

organy administracji q d o w e j  i samorzqdu terytorialnego wspbldzialajq 

z samorzqdem lekarsko - weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami 

spotecznymi, ktbrych statutowym celern dziatania jest ochrona zwierzqt; 
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> art. 40 ustawy umozliwia organizacjom spo3.ecznym (.. .) wsp6ldziaianie z wlaiciwymi 

instytucj ami paristwowymi i samorqdowymi w uj awnianiu oraz Sciganiu przestqpstw 

i wykroczeh okreSlonych w ustawie. 

Majqc powyisze na uwadze, DAiN MSWiA stoi na stanowisku, ze wykonywanie 

pomocy lub asysty przez straznik6w gminnych (rniejskich) w zakresie wskazanyrn przez Paniq, 

wykracza poza ustawowe kompetencje straiy gminnych (miejskich] z zakrcsu ochrony porzqdku 

publicznego. 


