
Urząd Gminy Czorsztyn 

    z/s w Maniowach 

    ul. Gorczańska 3 

    34-436 Maniowy 

Maniowy, 07.10.2020 r. 

AD.6140.9.2020 

Szanowny Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn zgłasza postulat w sprawie zapisu dotyczącego tylko ważności 

zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w procedowanej ustawie              

z dnia 18 września 2020 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

Postulat: 

W procedowanej ustawie  z dnia 18 września 2020 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 

oraz niektórych innych ustaw: 

1. wykreślić zapis, który się pojawił w niniejszej Ustawie: że zgodnie z art. 9 ust. 2  

„Tracą ważność zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, wydane przedsiębiorcom przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy”; 

2. przywrócić zapis z Poselskiego projektu ustawy z dnia 11 września 2020 roku                         

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, zawarty w art.             

7 ust.2, uzupełniony dodatkowo o weryfikację istniejących schronisk w 

proponowanym następującym brzmieniu:  „Zezwolenia na prowadzenie schroniska 

dla bezdomnych zwierząt, wydane przedsiębiorcom przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, w 

przypadku tych schronisk, które po weryfikacji przez instytucje nadzorujące 

schroniska, uzyskają pozytywną opinię,”. 

 

Uzasadnienie:  

Na terenie powiatu nowotarskiego, w którym leży nasza Gmina Czorsztyn działa od roku 

1992 jedno schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jest to schronisko prywatne, usytuowane na 

obrzeżu Miasta Nowy Targ. Do schroniska trafia większość bezdomnych psów z gmin 

powiatu nowotarskiego. Do działalności schroniska nie wnosimy zastrzeżeń. Opinie 

internautów na temat działalności schroniska są również pozytywne.  

Na obecną chwilę Gmina Czorsztyn nie ma możliwości wybudowania własnego 

schroniska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano 

budowy schroniska. Ponadto gmina nie posiada gruntu ani środków finansowych na jego 

budowę.  

Budowa wspólnego schroniska przez samorządy powiatu nowotarskiego była poruszana          

w latach poprzednich w ramach petycji złożonej przez Radną Miasta Nowego Targu.  

Największym problemem budowy wspólnego samorządowego schroniska na Podhalu okazała 

się jego lokalizacja. Żadna gmina nie posiada w swoich  planach zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczonego terenu pod budowę schroniska. Z góry można przewidzieć, że 

każda wskazana lokalizacja budowy nowego schroniska może zostać oprotestowana przez 

mieszkańców, jak ma to miejsce w innych gminach na terenie kraju. 



Gdy procedowana ustawa wejdzie w życie (po 6 miesiącach), Gminy będą zobowiązane 

do zabrania swoich psów ze schroniska. Zrodzi się pytanie: gdzie umieścić odebrane ze 

schroniska psy i jeszcze znaleźć miejsce dla tych, które dodatkowo będą potrzebowały 

schronienia. 

Budowa nowego schroniska to inwestycja planowa. Na jego realizację potrzebny jest 

teren, środki finansowe i oczywiście czas. A tego czasu nowa ustawa nie zapewnia 

włodarzom gmin.  

Stąd też Wójt Gminy Czorsztyn wnosi uwagi do projektu ww. ustawy (druk nr 209). 

 

 

 

       Wójt 

           (-) dr inż. Tadeusz Wach 
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