VI kadencja

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z
upoważnienia ministra na interpelację nr 3605

w sprawie narastającego problemu znęcania się nad zwierzętami, zwłaszcza
bezdomnymi psami
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 17 czerwca 2008 r. (sygn. SPS-0233605/08) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Mirosława Koźlakiewicza z dnia 19 maja
2008 r. w sprawie narastającego problemu znęcania się nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi psami,
pragnę wskazać, iż problematyka ochrony zwierząt, w tym również ochrony psów, uregulowana została w
ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).
Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o działach administracji rządowej, sprawy związane z
ochroną zwierząt obejmuje dział rolnictwo i tym samym pozostają one w zakresie kompetencji ministra
właściwego dla tego działu. Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się, aby stanowisko w
przedmiotowej sprawie przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, do zadań własnych
gminy należy zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Z ust. 2 wskazanego
artykułu wynika delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do
określenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. W związku z tym, minister spraw wewnętrznych i
administracji w dniu 26 sierpnia 1998 r. wydał rozporządzenie w przedmiotowej sprawie (Dz. U. Nr 116,
poz. 753).
Odnosząc się natomiast do kwestii terminu wydania aktów wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt
oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, z późn. zm.), pragnę zauważyć, iż w chwili obecnej żaden z tych aktów nie przewiduje
delegacji dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wydania rozporządzeń
obejmujących swoją problematyką kwestie dotyczące przeciwdziałania znęcaniu się nad zwierzętami.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz stanu
Tomasz Siemoniak
Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r.

