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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt 

Autor   Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Projekt z dnia 2 lutego 2022 r. 

 
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).  

  

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 
w przypadku odmowy uzyskania 
Dyrektora Centralnego Azylu, 
abstrahując od tego czy w przypadku 
zwierząt, o których mowa w art. 2 pkt 

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 
Granicznej lub Policji, organy 
administracji państwowej oraz 
organy jednostek samorządu 
terytorialnego (art. 3 ust. 1 projektu). 
Z drugiej strony zawiera w art. 4 ust. 
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1 Dyrektor CA powinien działać w 
ramach uznania administracyjnego.  

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. 

 


