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           Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Aleksandra Szweda, Senatora RP, złożone podczas 

18. posiedzenia Senatu w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku czipowania psów 

uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 638) rada gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywania określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program, o którym mowa powyżej, obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt przebywających 

w schroniskach oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Ponadto program opieki nad zwierzętami może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. 

Koszty realizacji przedmiotowego programu ponosi gmina. Program zawiera wskazanie wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów,

gminy mogą we własnym zakresie realizować zadanie dotyczące znakowania zwierząt na swoim terenie.

Ponadto uprzejmie informuję Pana Marszałka, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) Rada 

Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych, w którym zawarte są: projekty założeń projektów 

ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń Rady Ministrów, odnośnie do których prowadzone są 

prace legislacyjne. Aktualnie wykaz ten nie zawiera projektów w sprawie zmiany ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) w zakresie dotyczącym uregulowania 

kwestii obowiązkowego czipowania psów.

Z poważaniem

                                                                             Z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ryszard Bartosik

Sekretarz Stanu
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