
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.57.2014.ACze
z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Rada Gminy Tuplice
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) stwierdzam nieważność: § 1 pkt 2, § 6 ust.l oraz ust. 2 w części: 
„o których mowa w ust.l”, pkt 1) w części: „lub takie wobec których, lekarz  weterynarii, uzna 
konieczność niezwłocznego uśmiercenia lub że nie rokują nadziei na wyzdrowienie a dalsze ich życie 
przysporzyło by im cierpienie i ból”. 

Uzasadnienie
W dniu 28 marca 2014 r. Rada Gminy Tuplice podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Tuplice w 2014 roku. Uchwala doręczona została organowi nadzoru w dniu 7 kwietnia 2014 roku. 

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwala Nr XXVIII/195/2014 we  
wskazanej wyżej części Załącznika zwanego dalej "Programem", istotnie narusza prawo, tj. art. 11a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 856). 

Zgodnie z treścią przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 11a ustawy o ochronie zwierząt 
rada gminy wypełniając obowiązek o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, -program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt;4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie 
ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt (ust.2). W programie należy zamieścić wskazanie wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na ich realizację, które w całości ponosi gmina (ust.5). 

Redakcja przepisu art. 11a ust. 2 o ochronie zwierząt oznacza, że ustawodawca wskazał w sposób 
enumeratywny elementy jakie każdy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt musi zawierać, które jednocześnie stanowią katalog zamknięty. Normy 
kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Istotnym naruszeniem prawa 
jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wprowadzenia 
kompetencji w drodze analogii. Rada Gminy w § 1 pkt. 2 postanowiła, że: „Program ma zastosowanie 
do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności obejmuje zwierzęta przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza oraz zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”. Tymczasem realizując zapisy art. 11a ww. ustawy rada 
ma obowiązek uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

W ocenie organu nadzoru należało również wyeliminować z obrotu oprawnego w części 
uregulowania zawarte w § 6 dotyczące usypiania chorych, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
bezdomnych zwierząt, które zawierają niedopuszczalne regulacje uśmiercania zwierząt. Zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: 1) uboju 
i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez 
człowieka w celu pozyskania mięsa i skór, 2) połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie 
i rybactwie śródlądowym. 3) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 4) działań niezbędnych do 
usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego łudzi lub zwierząt, 5) usuwania osobników bezpośrednio 
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zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia 
zagrożenia, 6) polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych, 7) usypiania ślepych 
miotów, 8) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) 
wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń, 9) uśmiercania zwierząt gatunków obcych 
zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. - prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz przepisami 
odrębnymi. Przywołany art. 33 ustawy o ochronie zwierząt reguluje zasady uśmiercania zwierząt 
dopuszczone przez tę ustawę. 

Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, iż Rada Gminy wskazując realizatora Programu: „Referat ds 
Gospodarki Komunalnej” (§ 2 pkt.1, §3 pkt 1,§ 4, § 7 pkt. 2, § 8 pkt. 2) wkroczyła w kompetencje 
wójta jako organu wykonawczego gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 30 ust. 1 i 
ust. 2 pkt 2) do zadań wójta należy w szczególności określanie sposobu wykonywania uchwał. 
Ponadto w myśl art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, organizację i zasady funkcjonowania 
urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia, który 
określa między innymi strukturę i zakres zadań realizowanych przez poszczególne struktury 
organizacyjne urzędu gminy. W ocenie organu nadzoru, powyższe zapisy Programu dot. spraw 
organizacyjnych i winny być uregulowane w regulaminie organizacyjnym urzędu gminy czy też 
w regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych  urzędu gminy. 

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie. 

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
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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