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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

 

orzekam 

 

 

 

nieważność uchwały Nr XLII/271/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 lipca 2010 r.  

w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 8 marca  

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,  

poz. 1002 ze zm.). 

   

 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru 

stwierdził, co następuje: 

 

Rada Gminy Wierzbinek na sesji w dniu 28 lipca 2010 r. podjęła uchwałę  

Nr XLII/271/10 w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych.  

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 5 sierpnia 2010 r.   

 

W toku badania legalności uchwały Nr XLII/271/10 organ nadzoru stwierdził, że podjęcie 

uchwały nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.). 

 

Wskazany przepis dopuszcza wyłapywanie  bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o 

dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej 

po uzgodnieniu  z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii 

upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt. 

 

Tak sformułowany przepis określa tryb postępowania – podjęcie uchwały winno poprzedzić 

uzgodnienie oraz zasięgnięcie opinii podmiotów, o których mówi ust. 3 art. 11 powołanej 

ustawy. 



 

Postępowanie nadzorcze wykazało, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyłapywania 

zwierząt bezdomnych bez dokonania uzgodnień z powiatowym lekarzem weterynarii jak i bez 

zasięgnięcia opinii upoważnionego przedstawiciela właściwej organizacji społecznej. Zatem 

należało uznać, że nie spełniono warunków, o których mówi przepis art. 11 ust. 3 ww. 

ustawy, a których spełnienie powinno poprzedzić podjęcie uchwały. To czyni uchwałę  

Nr XLII/271/10 w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych w całości nieważną.   

 

W związku z tym orzeczono jak sentencji. 

 

 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty 

jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

Wojewoda Wielkopolski 

Piotr Florek 

 


