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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.57.2020.TDom

 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Rada Gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XIV/123/2020  Rady Gminy Lubiszyn z dnia  19 marca 2020  r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lubiszyn w 2020 r., w części dotyczącej: §7 ust. 5 Załącznika do uchwały.

Uzasadnienie

    Na sesji w dniu  19 marca 2020  Rada Gminy Lubiszyn podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Lubiszyn w 2020 r. Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 23 marca 
2020 r. 

    W ocenie organu nadzoru uchwała w sposób istotny narusza art. 11a ust. 5 ustawy z dna 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638).

      W rozpoznawanej sprawie  delegację ustawową dla podjęcia zaskarżonej uchwały stanowił art. 
11a  ustawy o ochronie zwierząt. Przepis ten upoważnia radę gminy  wypełniającą obowiązek, o 
którym mowa w art. 11 ust. 1, do określenia w  drodze uchwały, corocznie  programu opieki nad 
 zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Ustawodawca określił także co 
program powinien zawierać,  w szczególności wskazanie wysokości środków finansowych 
przeznaczonych  na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Zgodnie zaś z ust. 5 
tego przepisu koszty  realizacji programu ponosi gmina.

      W rozpoznawanej sprawie, w  kwestionowanym postanowieniu programu prawodawca gminny 
określił, że w przypadku  ustalenia właściciela lub opiekuna odłowionego zwierzęcia, wszystkimi 
kosztami  związanymi z odłowieniem, przewiezieniem i umieszczenia w schronisku weterynaryjnej 
obciąża się dotychczasowego właściciela do wysokości wydatków poniesionych przez gminę. 
Tymczasem, z art. 11 ust. 1  ustawy o ochronie zwierząt wynika, że zapewnianie opieki bezdomnym 
 zwierzętom oraz ich odławianie należy do zadań własnych gmin, a zgodnie z  art. 11a ust. 5 tej 
ustawy, koszty realizacji programu ponosi gmina.  Zaskarżony zapis został więc umieszczony w 
programie nie tylko bez  podstawy prawnej, ale wbrew jednoznacznym brzmieniu art. 11a ust. 5 
 omawianej ustawy. W ustawie o ochronie zwierząt  nie przewidziano możliwości umieszczenia w 
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programie obowiązku zwrotu w trybie administracyjnym takich kosztów ani w całości, ani w części 
na  właściciela zwierzęcia uznanego za bezdomne.

    Wobec powyższego należało orzec jak wyżej. 

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z up. Wojewody Lubuskiego

Paweł Witt

Wydział Nadzoru i Kontroli - Dyrektor 
Wydziału Nadzoru i Kontroli
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