
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura licznie zgłaszają się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z apelem o do-

konanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gmin w zakresie zapewnie-

nia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU nr 111, poz. 724 ze zm.) gminy 

mają obowiązek określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Zadania gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi uległy istotnym zmianom zgodnie z 

ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (DzU nr 230, poz. 1373), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie ze zmienio-

nym art. 11a ust. 1 u.o.z. rada gminy, wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w 

drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt. 

Ustawodawca w zmienionym art. 11 ust. 3 u.o.z. zakazuje odławiania zwierząt bezdomnych bez zapew-

nienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. Program, którego projekt przygotowuje wójt, obejmuje następu-

jące obligatoryjne działania (por. art. 11a ust. 2 u.o.z.): zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w 

schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych 

zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie wła-

ścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przy-

padkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Jednym z głównych problemów w realizacji zadania są środki finansowe. Ustawodawca nałożył na gminy 

kolejne ważne i potrzebne, ale też bardzo kosztowne zadanie, nie wskazując nowego źródła finansowania, co 

obciąża i tak już napięte budżety gmin. W tabeli przedstawione są przykładowe koszty, jakie poniosły samo-

rządy terytorialne w ramach realizacji zadania własnego gmin w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywaniem. 

 

 

Lp. Jednostka samorzą-

dowa 

Rok 2012 Prognoza na rok 2013 

1. Gmina Dmosin 

(pow. brzeziński, 

woj. łódzkie) 

194 tys. zł 200 tys. zł 

2. Gmina Łanięta 

(pow. kutnowski, 

woj. łódzkie) 

6,8 tys. zł 10 tys. zł 

3. Gmina Krośniewice 

(pow. kutnowski, 

woj. łódzkie  

59 tys. zł 70 tys. zł 

4. Miasto Kutno 

(pow. kutnowski, 

woj. łódzkie) 

194 tys. zł 200 tys. zł 

5. Gmina Kutno 

(pow. kutnowski, 

woj. łódzkie) 

100 tys. zł 120 tys. zł 

6. Gmina Uniejów 

(pow. poddębicki, 

woj. łódzkie) 

47 tys. zł 50 tys. zł 



7. Gmina Poddębice 

(pow. poddębicki, 

woj. łódzkie) 

212 tys. zł 220 tys. zł 

8. Gmina Piątek 

(pow. łęczycki, woj. 

łódzkie) 

4 tys. zł 9,5 tys. zł 

9. Gmina Świnice 

Warckie 

(pow. łęczycki, woj. 

łódzkie) 

12 tys. zł 12 tys. zł 

10. Gminy w Łęczycy 

(pow. łęczycki, woj. 

łódzkie) 

30,5 tys. zł 35 tys. zł 

11. Gminy Strzelce 

(pow. kutnowski, 

woj. łódzkie) 

21 tys. zł 23 tys. zł 

12. Gminy Krzyżanów 

(pow. kutnowski, 

woj. łódzkie) 

59,5 tys. zł 60 tys. zł 

 

Szanowny Panie Ministrze, jak wynika z przedstawionych informacji, realizacja przez gminy zadania do-

tyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania jest bardzo kosztowna. W 

imieniu samorządów proszę o dokonanie regulacji ustawowych i ustalenie nowego źródła finansowania reali-

zacji wspomnianego zadania, odciążając tym samym skromne budżety gmin i małych miasteczek 

Z wyrazami szacunku 

Przemysław Błaszczyk 

 




