
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.214.2020.7 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 kwietnia 2020 roku 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

ze zm.) 

orzekam 

nieważność § 11 ust. 3 załącznika do uchwały nr 188/XX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 marca 

2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Czerwonak w 2020 roku  – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie 

Uchwała nr 188/XX/2020 Rady Gminy Czerwonak w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2020 roku została 

podjęta na sesji w dniu 19 marca 2020 r. Jako podstawę prawną uchwały powołano: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123). 

Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 25 marca 2020 r. 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, 

co następuje. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Czerwonak ustanowiła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwonak w 2020 roku”, który stanowi załącznik 

do uchwały, zwany dalej „programem”. 

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 

ze zm.), 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;  
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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. 

W § 11 ust. 3 programu zapisano: „Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany 

do zwrócenia Gminie Czerwonak poniesionych kosztów leczenia”. 

W ocenie organu nadzoru powyższy zapis programu narusza prawo w stopniu istotnym. Zgodnie bowiem 

z art. 11a ust. 5 zd. 2 ustawy o ochronie zwierząt, koszty realizacji programu ponosi gmina. Finansowanie 

wszystkich działań, do których odnoszą się zapisy programu zapewnia zatem z mocy ustawy gmina. 

Ustawodawca wprost stwierdził, iż koszty realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt ponosi gmina, dlatego też umieszczenie w programie przepisów 

nakładających na właściciela zwierzęcia obowiązku zwrotu kosztów leczenia należy uznać za sprzeczne 

z obowiązującym prawem. Podobne stanowisko zajął WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., 

sygn. akt IV SA/Po 722/17. 

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie 

1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

2. 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. 

 

Z up. Wojewody Wielkopolskiego 

I Wicewojewoda Wielkopolski 

(-) Aneta Niestrawska 

(dokument podpisany elektronicznie) 

 

 

Otrzymują: 

 

 

Rada Gminy Czerwonak 

Wójt Gminy Czerwonak 
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