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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
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.  

Art. 3 pkt 1  Fragment „organy administracji 
państwowej oraz organy jednostek 
samorządu terytorialnego” zmienić 
na „organy administracji publicznej”.  

Propozycja zmiany ma na celu 
jednoznaczne usunięcie wątpliwości 
co do statusu starosty, który jest 
organem administracji publicznej ale 
nie jest organem jednostki 
samorządu terytorialnego (zgodnie z 
ustawą o samorządzie powiatowym 
jest przewodniczącym organu).  

Uwaga uwzględniona 
Pojęcie organ administracji 
państwowej i jednostki 
samorządu terytorialnego zostało 
zastąpione pojęciem organ 
administracji państwowej.  
Zmiana została wprowadzona w 
art. 3 pkt 2 i 3. 

Prosimy o sprecyzowanie, 
czy zmiana będzie polegała 
na wprowadzeniu 
fragmentu „organy 
administracji publicznej” – 
o taką zmianę prosiliśmy  
i tak jest w projekcie 
ustawy, czy też zmiana 
będzie polegała na 
sformułowaniu  „organy 
administracji państwowej” 
– tak wynika z odpowiedzi 
na nasze uwagi.  

2.  

Art. 4 1. Projektowana regulacja powinna 
jednoznacznie określać, co w sytuacji 
gdy zwierzę objęte zakresem 
projektowanej ustawy znajdzie się na 
przechowaniu u starosty. 
 
2. Ponadto przepisy jasno powinny 
określać tryb postępowania znalazcy 

Projekt z jednej strony przewiduje, że 
do zadań Centralnego Azylu dla 
Zwierząt ma należeć transport i 
czasowe przetrzymywanie 
wszystkich okazów gatunków 
zwierząt, o których mowa w art. 2 
ust. 1, przekazanych przez organy 
Służby Celno-Skarbowej, Straży 

Uwaga nieuwzględniona - 
wyjaśnienie 
Ustawa o Centralnym Azylu nie 
narusza postanowień ustawy o 
rzeczach znalezionych. Przepisy 
ustawy o rzeczach znalezionych, 
regulujące zasady postępowania 

Przede wszystkim naszym 
celem było zapewnienie 
tego, aby Centralny Azyl 
dla Zwierząt mógł być 
wykorzystywany jako 
miejsce, w którym będą 
przechowywane 
zwierzęta, które znajdą się 
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w przypadku odmowy uzyskania 
zgody Dyrektora Centralnego Azylu, 
abstrahując od tego czy w przypadku 
zwierząt, o których mowa w art. 2 pkt 
1 Dyrektor CA powinien działać w 
ramach uznania administracyjnego.  

Granicznej lub Policji, organy 
administracji państwowej oraz 
organy jednostek samorządu 
terytorialnego (art. 3 ust. 1 projektu). 
Z drugiej strony zawiera w art. 4 ust. 
3-6 regulacje dotyczące rzeczy 
znalezionych, ale jedynie w zakresie 
przekazania zwierzęcia przez jego 
znalazcę do Centralnego Azylu – po 
uzyskaniu zgody Dyrektora 
Centralnego Azylu. 
 
Ponadto wypada zaznaczyć, że w 
sytuacji, w której przyjęcie zwierzęcia 
będzie uzależnione od zgody 
Dyrektora Centralnego Azylu może 
się okazać, iż w wyniku braku owej 
zgody znalazca zgłosi się ze 
zwierzęciem do starosty. 

ze zbłąkanymi zwierzętami 
pozostają niezmienione.  
Wprowadzenie art. 4 ust. 3-6 
miało na celu uregulowanie zasad 
postępowania ze zwierzętami 
przyniesionymi przez znalazcę 
bezpośrednio do Centralnego 
Azylu (przewidujemy, że do takich 
sytuacji może hipotetycznie 
dochodzić). Żeby nie wydłużać 
procedury i nie narażać 
dobrostanu zwierzęcia, przyjęte 
zostało, że w takich przypadkach 
(jeżeli dyrektor Centralnego Azylu 
wyrazi zgodę na przyjęcie takiego 
zwierzęcia), Znalazca nie będzie 
odsyłany do starosty (zgodnie z 
regulacjami ustawy o rzeczach 
znalezionych), tylko Centralny 
Azyl weźmie na siebie zgłoszenie 
zwierzęcia do Starosty i 
poszukiwanie właściciela (przy 
współpracy ze starostą).  
Ad. 1 regulacja taka wykracza 
poza zakres regulacji ustawy o 
Centralnym Azylu. Zasady 
postępowania ze zwierzętami 
zgłoszonymi staroście zgodnie z 
regulacjami ustawy o rzeczach 
znalezionych pozostają 
niezmienione.  
Ad. 2 regulacja również wykracza 
poza zakres regulacji ustawy o 
Centralnym Azylu, w przypadku 
odmowy przyjęcia, Znalazca, w 
myśl ustawy o rzeczach 
znalezionych powinien zgłosić się 
do Starosty. Warto też zauważyć, 
że ustawa o Centralnym Azylu 

pod opieką starosty na 
gruncie przepisów ustawy 
o rzeczach znalezionych. 
Jak rozumiemy – według 
obecnego brzmienia 
projektu będzie to 
uzależnione od wyrażenia 
zgody przez Dyrektora 
Centralnego Azylu. 
Prosimy o potwierdzenie, 
że potrzeby starostów, 
wynikające z wykonywania 
zadań z zakresu ustawy  
o rzeczach znalezionych, 
będą traktowane przez 
Centralny Azyl jako 
istotne. 
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mówi o „uprzedniej zgodzie” 
Dyrektora Centralnego Azylu – nie 
powinny więc mieć miejsca 
sytuacje gdy Znalazca spotka się z 
odmową po przewiezieniu 
zwierzęcia do Centralnego Azylu.  

 


