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Interpelacja nr 1842 

do ministra spraw wewnętrznych i administracji 

w sprawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r. dotyczącego zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt 

   Szanowny Panie Premierze! Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub 
gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Podkreślona 
została w nim zasada, że żadne działanie człowieka nie może stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia 
zwierząt ani zadawać im cierpienia. Praktyka pokazuje jednak, że dzieje się inaczej.  

   Każdy odłowiony pies to dla schroniska określone jednorazowe pieniądze. Dla przykładu na Mazowszu 
jest to kwota ponad 1000zł. Co za tym idzie, opłacalne jest szybkie odłowienie jak największej ilości 
zwierząt i w miarę szybkie pozbycie się ich. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest tam, gdzie wiele gmin 
ma podpisaną umowę z jednym schroniskiem. Schroniska takie przyjmują duże ilości zwierząt rocznie, 
które w różny sposób znikają.  

   Rozporządzenie, jeszcze jako projekt, było oprotestowane przez organizacje społeczne. Wydaje się 
zasadne wprowadzenie pewnych zmian. Do odławiania zwierząt można zobligować schronisko bez 
możliwości płacenia za każdego odłowionego psa lub zobowiązać gminę do zatrudnienia przeszkolonej w 
tym celu osoby. Umowa z określonym schroniskiem na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt 
bezdomnych powinna być podpisywana za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, z terenu 
umiejscowienia schroniska, który podejmie decyzję po wcześniejszej kontroli. Umowa powinna również 
zawierać przewidywaną roczną ilość zwierząt dostarczonych do schroniska, która to nie mogłaby być 
większa od określonych limitów. Schronisko nie powinno być większe niż na około 200 zwierząt, a rocznie 
przechodzących przez schronisko nie powinno być więcej niż około 400 zwierząt.  

   W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 
ministerstwo przychyla się do proponowanych zmian i jakie planuje podjąć w tym celu działania?  

   Z wyrazami szacunku  

   Poseł Joanna Mucha  

   Lublin, dnia 5 marca 2008 r.  

 


