
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.171.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713), stwierdzam nieważność § 5 ust. 1 w zakresie sformułowania „zgłoszenia przyjmuje referat 

rozwoju, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i zamówień publicznych” oraz § 6 w zakresie 

sformułowania „lub które zostały odebrane właścicielowi na skutek nieodpowiedniego traktowania” załącznika 

do uchwały Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Rozogi z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozogi 

w 2020. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Rozogi, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122 z późn. zm.), podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie. Przedmiotem uchwały jest program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozogi w 2020 roku, 

zwany dalej programem, stanowiący załącznik do ww. uchwały. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 27 marca 2020 r. 

Zdaniem organu, nadzoru regulacje, o których mowa na wstępie, zostały podjęte z rażącym naruszeniem 

prawa. 

W § 5 ust. 1 programu uchwalono, iż zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 

realizowane jest poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w granicach administracyjnych 

gminy przez schronisko. Bezdomne zwierzęta podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od 

mieszkańców gminy o błąkających się bez opieki zwierzętach, w stosunku do których nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela. Zgłoszenia przyjmuje referat rozwoju, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska 

i zamówień publicznych. W myśl art. 33. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, wójt jest kierownikiem 

urzędu, zgodnie zaś z ust. 5 powołanego przepisu, kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

zatem to organ wykonawczy, a nie stanowiący gminy jest władny do nakładania obowiązków na pracowników 

urzędu. Rada w sposób nieuprawniony wkroczyła w kompetencje wójta, jako kierownika urzędu. 

W § 6 programu postanowiono, że w celu zapewnienia właściwej opieki dla zwierząt gospodarskich, 

w przypadku których nie ma możliwości ustalenia właściciela lub które zostały odebrane właścicielowi na 

skutek nieodpowiedniego traktowania wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Faryny 93, 

gm. Rozogi. Powyższym przepisem, w odniesieniu do zwierząt odebranych dotychczasowemu właścicielowi na 

skutek nieodpowiedniego traktowania, Rada Gminy Rozogi wykroczyła poza zakres upoważnienia 

wynikającego z art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt i jednocześnie wkroczyła w uprawnienia organu 

wykonawczego, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 

ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane gospodarstwu rolnemu 

wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 1926



W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od daty jego otrzymania 

  

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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