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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd --------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§1 ust. 1 Rozważenie powrotu do obecnie 
obowiązującej regulacji. 

W porównaniu do obecnie 
obowiązującego przepisu, poprzez 
zmianę sposobu liczenia odległości 
(ma być liczona od granicy działki) 
rozszerza się obszar jaki powinien 
dzielić schronisko dla zwierząt od 
wymienionych w przepisie 
obiektów, co pogorszy możliwości 
samorządów i organizacji 
pozarządowych w zakresie 
poszukiwania miejsc na lokalizację 
nowych schronisk. Zaproponowane 
brzmienie § 1 ust. 2 nie rozwiązuje 
tego problemu.  

  

2.  

§1 ust. 2  Wątpliwości budzi czy datą 
graniczną stosowania ust. 1 powinna 
być data nadania podmiotowi 
prowadzącemu schronisko 
weterynaryjne numeru 
identyfikacyjnego.  

Ad. 2 Problem może powstać w 
momencie przejęcia schroniska do 
prowadzania przez inny podmiot.  
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3.  

§3 ust. 6  Propozycja umożliwienia również 
mniejszych wybiegów od 50 m kw 
(ze wskazaniem maksymalnej liczby 
psów, jakie mogą na nim 
przebywać).  
Pytanie również, czy 
liczba/ewentualnie wielkość 
wybiegów nie powinna być 
uzależniona od liczby psów. Ponadto 
warto byłoby dookreślić rodzaj 
nawierzchni na wybiegu.  

   

4.  

§6 ust. 1  1. Pojawia się wątpliwość co 
projektodawca rozumie pod 
pojęciem prowadzenia rejestru „w 
formie elektronicznej”. 
2. Wymagana jest informacja o 
kwarantannie, jednak żaden przepis 
nie nakłada na schronisko 
obowiązku jej prowadzenia - chyba 
że określi tak powiatowy lekarz 
weterynarii.  
3. Brakuje również zapisu czy i 
komu, poza przypadkiem 
określonym w ust. 4, dane z wykazu 
mogą być udostępnione (chodzi o 
dane osobowe, które również w 
wykazie będą gromadzone) i jak 
długo dane osobowe mają być 
przechowywane.  

   

5.  

§7ust. 1 pkt 2 lit. b 
tiret 1 I 3  

Czy celowo pominięto szczepienia 
przeciwko wściekliźnie psów oraz 
czy celowo wprowadzono 
obowiązek szczepień kotów 
przeciwko wściekliźnie, jeżeli 
obowiązek prowadzenia tego 
rodzaju szczepień może być 
wprowadzony ale na podstawie 
rozporządzenia wydawanego na 
podstawie art. 56 ust. 6 pkt 2 
ustawy.  
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6.  

§8 ust. 3  Dostępne bazy danych nie pozwalają 
w większości na wpisanie z jakiego 
schroniska pochodzi zwierzę.  
 

   

7.  

Załącznik do 
rozporządzenia ust. 
1 pkt 5  

Brakuje przepisów, które określałyby 
w jaki sposób weryfikować (np. w 
toku kontroli) realizację tego 
obowiązku.  

   

8.  

Wniosek o 
ewentualne 
uzupełnienie 
przepisów 

Do rozważenia uzupełnienie 
przepisów o:  
- określenie maksymalnego terminu, 
kiedy zwierzę trafiające do 
schroniska powinno zostać 
wykastrowane (jeżeli nie ma 
przeciwskazań weterynaryjnych); 
- nałożenie na schroniska obowiązku 
publikowania na stronie 
internetowej informacji o 
zwierzętach, które trafiły do 
schroniska. 

Celem jest z jednej strony 
przyśpieszenie i ułatwienie adopcji 
zwierząt, z drugiej danie możliwości 
właścicielom odnalezienia własnego 
zwierzęcia.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


