
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.181.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 30 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 § 1 pkt 4 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIV/20/2020 Rady 

Gminy Łukta z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukta w 2020 roku. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Łukta, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

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

Łukta w 2020 roku. Program stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 6 kwietnia 2020 r. 

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje w szczególności: 

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. 

Program ten winien zawierać również wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego 

realizację oraz sposób wydatkowania tych kosztów (ust. 5). 

Zdaniem organu nadzoru, uchwała w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia została podjęta 

z rażącym naruszeniem prawa. 

W § 1 pkt 4 programu, Rada Gminy Łukta wprowadziła inną niż w ustawie o ochronie zwierząt, definicję 

kotów wolno żyjących, zgodnie z którą są to „koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 

człowieka w stanie dzikim)". Tymczasem w myśl art. 4 pkt 21 ustawy, zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) 

są zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Do takich zwierząt należy 

również zaliczyć koty wolno żyjące. Rada Gminy Łukta nie ma upoważnienia ustawowego do formułowania 

definicji, a tym bardziej do ustalania innego znaczenia określeń zawartych w ustawie. 
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Wprowadzając ww. definicję, organ stanowiący gminy Łukta, przekroczył zatem zakres upoważnienia 

ustawowego. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest bowiem zakaz domniemania kompetencji, normy 

kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny. Zakazane jest dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii. Zgodnie 

z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Każde działanie 

organu władzy musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Norma kompetencyjna musi być tak realizowana, 

aby nie naruszała innych przepisów ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1999


		2020-05-05T11:50:22+0000
	Polska
	Elżbieta Sobańska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




