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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 24.03.2011 r.

Rada Gminy Wodzisław

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

skierowane na podstawie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr

142 poz.1591), dotyczące uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia 26.02.2000 r., Nr 5/2000, w sprawie

zasad  i  warunków  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt,  łamiącej  przepisy  prawa,  wniesione  przez

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizację pożytku publicznego, której statutowym celem działania

jest ochrona zwierząt. 

Uzasadnienie

Uchwała Rady  Gminy  Wodzisław  z  dnia  26.02.2000  r.,  Nr  5/2000, w  sprawie  zasad  i  warunków

wyłapywania bezdomnych zwierząt, podjęta została z naruszeniem ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie

zwierząt przez to, że

nie określa sposobu dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.

Ustawa przewiduje w art. 11 ust. 1 że zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie

należy do zadań  własnych gmin oraz w art. 11 ust. 3  że  wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o

dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z

powiatowym lekarzem weterynarii  oraz  po zasięgnięciu  opinii  upoważnionego  przedstawiciela  organizacji  społecznej,

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt określa w § 4 wyłapywanie jako  sum  ę    dwóch  

dzia  ł  a  ń  :

– przeprowadzenia wyłapywania zwierząt oraz

– umieszczenia ich w schronisku.

Zatem umieszczenie  w schronisku  jest  częścią  wyłapywania  i  wymóg rozstrzygnięcia  w uchwale  o

dalszym postępowaniu ze zwierzętami dotyczy zwierząt już w schronisku umieszczonych.

Owszem, w zakresie postępowania ze zwierzętami już umieszczonymi w schronisku, uchwała

zakreśla w § 4 minimalny czas ich utrzymywania,  a ponadto w § 5 przewiduje, że zwierzęta mogą być

odebrane  ze  schroniska  przez  ich  właścicieli.  Jest  to  jednak  całkowicie  niewystarczające  określenie

dalszego postępowania ze zwierzętami, albowiem nie dotyczy sytuacji  typowej,  występującej  w 99%

przypadków, kiedy to minimalny czas utrzymywania  w schronisku już minął, a jednocześnie właściciel

nie odebrał zwierzęcia.

Z powołanych wyżej przepisów ustawy wynika natomiast, że bezdomne zwierzęta po wyłapaniu

(czyli umieszczeniu ich w schronisku) powinny mieć zapewnioną opiekę ze strony gminy, określoną w

uchwale  rady  gminy.  A  więc  nie  tylko  zasady  wyłapywania,  ale  także  rozstrzyganie  o  dalszym

postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami powinny znaleźć swoje uregulowania w uchwale gminy. Brak

sprecyzowania  w  uchwale  sposobu  opieki  nad  wyłapanymi  zwierzętami  jest  brakiem  istotnym  dla

dalszego legalnego postępowania ze zwierzętami, bowiem żadne inne normy prawne nie gwarantują im

środków przeżycia. Wykonywanie opieki przez schroniska nie jest unormowane prawem, określone są

jedynie warunki bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego dla takich skupisk zwierząt. Dowolność

dalszego postępowania ze zwierzętami ograniczona jest jedynie ustawowym zakazem znęcania się oraz

uśmiercania (w tym ostatnim przypadku oprócz wyliczonych w ustawie przypadków). Normy te nie

wyczerpują jednak przedmiotowego zakresu ustawowego zadania „zapewniania opieki”, a zwłaszcza nie

rozstrzygają o tak podstawowej kwestii jak finansowanie tej opieki. Z mocy ustawy opieka ta musi być

zasadniczo bezterminowa. Wygaśnięcie zobowiązania gminy do opieki nad bezdomnymi zwierzętami

umieszczonymi w schroniskach zachodzi bowiem jedynie w przypadkach ich śmierci lub adopcji - a

więc  w  takich  okolicznościach,  które  w  żaden  sposób  nie  mogą  być  z  góry  założone  podczas

umieszczania  zwierząt  w  schroniskach.  Dlatego  warunkiem  zgodności  uchwały  z  prawem  jest

wskazanie w niej takiego sposobu sprawowania opieki oraz źródła jej finansowania, które uwzględniać

będą zasadniczo bezterminową opiekę nad gminnymi zwierzętami bezdomnymi.
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Brak określenia sposobu dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami przez uchwałę jest

szczególnie istotny na tle zapisów umowy zawartej 01.06.2008 r. pomiędzy Urzędem Gminy Wodzisław,

a Zakładem Usług Komunalnych w Sędziszowie,  dotyczącej warunków przyjmowania i hotelowania

bezdomnych  psów  z  terenu  gminy  Wodzisław  w  schronisku  w  Borszowicach.  §  5  umowy  ustala

maksymalny 30-dniowy okres odpłatnego hotelowania psa przez gminę  – po tym czasie utrzymanie

zwierzęcia staje się kosztem schroniska. Takie unormowanie jest niezgodne z zapisem art. 11 ustawy o

ochronie zwierząt i  stanowi niedopuszczalną  cesję  ustawowego obowiązku gminy na schronisko. Po

upływie 60 dni nie będzie ono bowiem już zainteresowane sprawowaniem należytej opieki i dalszym

utrzymywaniem  psa  przy  życiu,  szczególnie  przy  braku  zainteresowania  gminy  losem  zwierząt

przekazanych  do  schroniska  (wg  informacji  przekazanych  przez  Wójta  Gminy  Wodzisław  z  dnia

21.03.2011 r., znak: R.6134.1.2011, ad. 3, 4).

W związku z powyższym Stowarzyszenie wzywa jak we wstępie.
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