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'W związku z pismem z dnia 27 grudnia 2013 r. (doręczonym w dniu 30 grudnia 2013 r.) o wystąpienie

przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności:

- art. 4 pkt 16, art. 4 pkt 25, art. 11 ust. 1 i 4, art. 11 a, art. 34a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

zwierząt1; - art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach2; - art. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt3; - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy

znalezionych4 z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.5, Najwyższa Izba Kontroli

dziękując za zainteresowanie prowadzonymi przez Izbę kontrolami, przesyła odpowiedź w powyższej sprawie.

Przepis art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP zawiera generalne uprawnienie, dla wymienionych w nim

podmiotów, do występowania z wnioskami w sprawach, w których orzeka Trybunał Konstytucyjny. Konstrukcja

przepisu wskazuje na prawo tych podmiotów do podejmowania inicjatywy w poszczególnych sprawach.

Charakter fakultatywny nie obliguje uprawnionych podmiotów do wnioskowania w każdym przypadku, pozwalając

na indywidualne podejmowanie decyzji o podjęciu stosownych działań. W niniejszej sprawie należy zwrócić

uwagę, że podnoszona przez Państwa problematyka ochrony zwierząt była ostatnio przedmiotem kontroli:

„Przestrzeganie praw zwierząt (LBI-4101-07-00/2010; Nr ewid. 22/2011/P10124/LBI) oraz „Wykonywanie zadań

gmin dotyczących ochrony zwierząt (LBI-4101-13-00/2012; Nr ewid. 46/2013/P12/193/LBI).

W informacjach o wynikach tych kontroli, wskazano na problemy prawne dotyczące kwestii ochrony zwierząt,

1Dz. U. z 2013 r., póz, 856
2 Dz. U. z 2013 r,, póz, 1399 ze zm.
3 Dz, U. z 2008 r. Nr 213, póz, 1342 ze zm,
4Dz, U, Nr 22, póz, 141 zezm.
5Dz, U, Nr 78, póz, 483zezm.
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które ujawniły się na tle stanu faktycznego ustalonego w jednostkach kontrolowanych. Najwyższa Izba Kontroli

mając na względzie powyższe ustalenia oraz potrzebę dokonania zmian w prawie, uznała za konieczne

i wystarczające skierowanie stosownych wniosków de legę ferenda z propozycją usunięcia luk i sprzeczności

w prawie. Wnioski de legę ferenda zostały zawarte we wspomnianych informacjach o wynikach kontroli

opublikowanych na stronie www.nik.gov.pl w zakładce Kontrole.
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