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USTAWA O OCHRONIE ZWIERZ T
z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 724)
tj. z dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1002)
tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856)
tj. z dnia 15 wrze nia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)
tj. z dnia 7 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 122)
(zm. )

ROZDZIA 2. ZWIERZ TA DOMOWE.
Art. 9 [Obowi zki utrzymuj cego zwierz domowe]
1. Kto utrzymuje zwierz domowe, ma obowi zek zapewni mu pomieszczenie chroni ce je przed zimnem,
upa ami i opadami atmosferycznymi, z dost pem do wiat a dziennego, umo liwiaj ce swobodn zmian
pozycji cia a, odpowiedni karm i sta y dost p do wody.
2. Zabrania si trzymania zwierz t domowych na uwi zi w sposób sta y d ej ni 12 godzin w ci gu doby lub
powoduj cy u nich uszkodzenie cia a lub cierpienie oraz niezapewniaj cy mo liwo ci niezb dnego ruchu.
ugo uwi zi nie mo e by krótsza ni 3 m.
Art. 9a [Opieka nad porzuconym zwierz ciem] Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w
szczególno ci pozostawionego na uwi zi, ma obowi zek powiadomi o tym najbli sze schronisko dla zwierz t,
stra gminn lub Policj .
Art. 10 [Zezwolenie na prowadzenie hodowli ras agresywnych]
1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn wymaga zezwolenia wydanego
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ciwego ze wzgl du na planowane miejsce prowadzenia
hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzaj cej prowadzi tak hodowl lub utrzymywa
takiego psa.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje si , a wydane cofa si , je eli pies b dzie lub jest
utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowi zagro enie dla ludzi lub zwierz t.
2a. Organem w ciwym w sprawie cofni cia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta) w ciwy ze wzgl du na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa w ciwy organ dokonuje zmiany
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
2c. Rozstrzygni cia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofni cia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, s
podejmowane w formie decyzji administracyjnej.
3. Minister w ciwy do spraw administracji publicznej, po zasi gni ciu opinii Zwi zku Kynologicznego w
Polsce, ustala, w drodze rozporz dzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, bior c pod uwag
konieczno zapewnienia bezpiecze stwa ludzi i zwierz t.
Art. 10a [Zakazy]
1. Zabrania si :
1) wprowadzania do obrotu zwierz t domowych na targowiskach, targach i gie dach;
2) prowadzenia targowisk, targów i gie d ze sprzeda zwierz t domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zabrania si rozmna ania psów i kotów w celach handlowych.
3. Zabrania si puszczania psów bez mo liwo ci ich kontroli i bez oznakowania umo liwiaj cego identyfikacj
ciciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, je eli teren ten jest ogrodzony w sposób
uniemo liwiaj cy psu wyj cie.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadz cych schroniska dla zwierz t oraz
organizacji spo ecznych, których statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierz t zarejestrowanych w ogólnokrajowych

organizacjach spo ecznych, których statutowym celem jest dzia alno
kotów.

zwi zana z hodowl rasowych psów i

Art. 10b [Zakazy]
1. Zabrania si nabywania:
1) zwierz t domowych na targowiskach, targach i gie dach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadz cych
schroniska dla zwierz t oraz organizacji spo ecznych, których statutowym celem dzia ania jest ochrona
zwierz t.
Art. 11 [Opieka nad bezdomnymi zwierz tami]
1. Zapobieganie bezdomno ci zwierz t i zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom oraz ich wy apywanie
nale y do zada w asnych gmin.
2. Minister w ciwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw
rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, zasady i warunki wy apywania bezdomnych zwierz t.
3. Zabrania si od awiania zwierz t bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierz t,
chyba e zwierz stwarza powa ne zagro enie dla ludzi lub innych zwierz t. Od awianie bezdomnych
zwierz t odbywa si wy cznie na podstawie uchwa y rady gminy, o której mowa w art. 11a.
4. Organizacje spo eczne, których statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t, mog zapewnia
bezdomnym zwierz tom opiek i w tym celu prowadzi schroniska dla zwierz t, w porozumieniu z w ciwymi
organami samorz du terytorialnego.
Art. 11a [Program zapobiegaj cy bezdomno ci zwierz t]
1. Rada gminy wype niaj c obowi zek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, okre la, w drodze uchwa y, corocznie
do dnia 31 marca, program opieki nad zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególno ci:
1) zapewnienie bezdomnym zwierz tom miejsca w schronisku dla zwierz t;
2) opiek nad wolno yj cymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) od awianie bezdomnych zwierz t;
4) obligatoryjn sterylizacj albo kastracj zwierz t w schroniskach dla zwierz t;
5) poszukiwanie w cicieli dla bezdomnych zwierz t;
6) usypianie lepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz t gospodarskich;
8) zapewnienie ca odobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze drogowych z udzia em zwierz t.
3. Program, o którym mowa w ust. 1, mo e obejmowa plan znakowania zwierz t w gminie.
3a. Program, o którym mowa w ust. 1, mo e obejmowa plan sterylizacji lub kastracji zwierz t w gminie, przy
pe nym poszanowaniu praw w cicieli zwierz t lub innych osób, pod których opiek zwierz ta pozostaj .
4. Realizacja zada , o których mowa w ust. 2 pkt 3-6, mo e zosta powierzona podmiotowi prowadz cemu
schronisko dla zwierz t.
5. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysoko ci rodków finansowych przeznaczonych na
jego realizacj oraz sposób wydatkowania tych rodków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
6. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
7. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) najpó niej do dnia 1 lutego
przekazuje do zaopiniowania:
1) w ciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom spo ecznym, których statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t, dzia aj cym na
obszarze gminy;
3) dzier awcom lub zarz dcom obwodów owieckich, dzia aj cych na obszarze gminy.
8. Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym
mowa w ust. 1, wydaj opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si za akceptacj
przes anego programu.

