
Rozdział 2 Ustawy o ochronie zwierząt 

Zwierzęta domowe 

Art. 9. 

 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, 

upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę 

pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.  

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub 

powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. 

Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.    

Art. 9a. 

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek 

powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.    

Art. 10.  

1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wy maga zezwolenia wydanego 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli 

lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.  

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany 

w warunkach i w sposób, które stanowią za- grożenie dla ludzi lub zwierząt.  

2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.   

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.  

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są 

podejmowane w formie decyzji administracyjnej.  

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, 

ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.   

Art. 10a. 

1. Zabrania się:   

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;  

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;  

3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.  

2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.  

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację 

właściciela lub opiekuna. 



4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób 

uniemożliwiający psu wyjście.  

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz 

organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.  

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych 

organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i 

kotów.   

Art. 10b. 

1. Zabrania się nabywania: 

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;  

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 prowadzących 

schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.    

Art. 11. 

1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.  

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.  

3. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że 

zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się 

wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.   

4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać 

bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi 

organami samorządu terytorialnego.   

Art. 11a. 

1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do 

dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów;  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  



8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.  

3. Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie.  

4. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3–6, może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu 

schronisko dla zwierząt.   

5. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego 

realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. 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) najpóźniej do dnia 1 lutego 

przekazuje do zaopiniowania:  

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;  

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze 

gminy;  

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających 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, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego 

programu. 


