
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.153.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKOMAZURSKIEGO 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

Na podstawie art. 91  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875, z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 7 ust. 2 uchwały Nr LII/455/2018 Rady Miejskiej w Iławie 

dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018 r. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Miejska w Iławie, działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), określiła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2018 r., zwany dalej Programem. 

Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 4 kwietnia 2018r. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa ww. 

przepisie ustawy, określa, w drodze uchwały, na podstawie art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt, corocznie  

do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

który 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. 

Nadto program może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie, a także plan sterylizacji lub 

kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod 

których opieką zwierzęta pozostają. 

Wymienione art. 11a ust. 2 i 5 ustawy o ochronie zwierząt elementy programu mają charakter 

wyczerpujący, nie jest zatem dopuszczalna wykładnia rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu 

do innych kwestii, które nie zostały w nim wymienione. W tej mierze wskazać należy, że unormowana w art. 7 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada praworządności wymaga, by materia regulowana aktem 

normatywnym, wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego upoważnienia. Oznacza 

to, że każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej, 
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a więc stanowi naruszenie konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego wydanego na 

podstawie upoważnienia ustawowego. 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gminie przysługuje prawo do stanowienia aktów 

prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Prawo to nie ma jednak charakteru samoistnego, 

albowiem gmina może stanowić akty prawa miejscowego jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia 

ustawowego. Rada gminy jest zobowiązana przestrzegać granic upoważnienia udzielonego jej przez ustawę 

w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, albowiem wykroczenie poza zakres ustawowej delegacji 

powoduje, iż akt prawa miejscowego lub jego część winny być oceniane jako ustanowione bez upoważnienia. 

Z wyżej zacytowanych przepisów wynika, iż rada gminy posiada kompetencję do uchwalenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, za które zgodnie 

z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt, uważa się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 

Z uwagi zaś na to, iż przepisy § 7 ust. 2 Programu, dotyczą zwierząt, których właściciela można 

zidentyfikować oraz nałożenia obowiązku na właściciela zwierzęcia i osobę, pod której opieką zwierzę 

pozostawało, uiszczenia kosztów poniesionych przez Schronisko kosztów związanych z: odłowem 

i transportem, utrzymaniem, leczeniem i innych zabiegów, które okazały się niezbędne, należy uznać za 

wprowadzone do programu, bez podstawy prawnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak we wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

trzydziestu dni od daty jego otrzymania. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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