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Projekt

USTAWA

z dnia 2005 r.

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Posiadacz psa jest obowiązany do zapewnienia nadzoru nad
psem. Nadzór nad psem polega na kontroli jego zachowania w
celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub zwierząt.

2. Posiadacz psa utrzymujący go na terenie nieruchomości grunto-
wej, której jest posiadaczem, w przypadku gdy pies nie jest trzy-
many na uwięzi, jest obowiązany ogrodzić tę nieruchomość lub
jej część w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza
ogrodzenie i oznaczyć ją w widocznym miejscu tabliczką ostrze-
gającą przed psem.

3. W miejscach publicznych na terenie miasta psa prowadzi się na
smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo
psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu.

4. Rada gminy o statusie miasta lub w której znajduje się miejsco-
wość o statusie miasta może określić, w drodze uchwały, miejsca
publiczne na terenie miasta, w których można psy prowadzić bez
smyczy lub bez kagańca.”;

2) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agre-
sywną albo psa w typie tej rasy, wymaga zezwolenia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce pro-
wadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek
osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego
psa.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane osobie, która:
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1) jest pełnoletnia;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo po-
pełnione z winy umyślnej;

3) posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiato-
wego (miejskiego) Policji, a w przypadku obywateli państw nale-
żących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - opinię wyda-
ną przez inny odpowiedni organ właściwy ze względu na jej
miejsce zamieszkania;

4) posiada orzeczenie wydane przez upoważnionych lekarza i psy-
chologa stwierdzające, że nie należy do osób, o których mowa w
art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu-
nicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
451, Nr 80, poz. 718 i Nr 199, poz. 1939);

5) jest w stanie zapewnić nadzór nad psem.

1b. W zakresie kwalifikacji psychologów upoważnionych do przeprowa-
dzania badań, o których mowa w ust. 1a pkt 4, warunków i trybu uzy-
skiwania i utraty uprawnień przez psychologów do przeprowadzania
tych badań, zakresu badań, trybu odwoływania się od orzeczeń psy-
chologicznych, sposobu postępowania z dokumentacją badań, a także
opłat za badania, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań
psychologicznych osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na
broń.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa
się, jeżeli osoba ubiegająca się o zezwolenie nie spełnia warunków
określonych w ust. 1a.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b  w brzmieniu:

„2a. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, albo odmowy
jego wydania, posiadacz psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w
typie tej rasy jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja o cofnięciu zezwolenia albo o odmowie wydania zezwolenia
stała się ostateczna, wyzbyć się zwierzęcia, w szczególności poprzez:

1) zbycie psa osobie posiadającej zezwolenie, o którym mowa w ust.
1, albo

2) przekazanie psa państwowej lub komunalnej jednostce organiza-
cyjnej, które mogą utrzymywać takie zwierzęta, albo

3) przekazanie psa do schroniska dla zwierząt.

2b. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie od decy-
zji, o których mowa w ust. 2a, w terminie 7 dni.”;

3) po art. 10 dodaje się art. 10a-10d w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Posiadacz psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej
rasy jest obowiązany poddać psa szkoleniu na posłuszeństwo
przed ukończeniem przez psa 18 miesięcy życia.
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2. Szkolenie prowadzą organizacje społeczne zrzeszające właścicieli
psów, przedsiębiorcy lub wyspecjalizowane jednostki organiza-
cyjne służb ustawowo powołanych do utrzymywania bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, a także organizacje społeczne,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

3. Osoba szkoląca psa na posłuszeństwo jest obowiązana spełniać
warunki określone w art. 10 ust. 1a.

4. Organizacje społeczne, przedsiębiorcy oraz jednostki organiza-
cyjne, o których mowa w ust. 2, są obowiązane sprawdzić, czy
osoby szkolące psa na posłuszeństwo spełniają warunki określone
w art. 10 ust. 1a.

Art. 10b. W przypadku przemijającej niemożności sprawowania przez posia-
dacza opieki nad psem rasy uznawanej za agresywną albo psem w
typie tej rasy, trwającej nie dłużej niż przez 6 miesięcy, pieczę nad
psem można powierzyć osobie nieposiadającej zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 1, jeżeli osoba ta pozostaje z posiadaczem
tego psa we wspólnym gospodarstwie domowym. Pieczy nad psem
rasy uznawanej za agresywną albo psem w typie tej rasy nie można
powierzyć małoletniemu.

 Art. 10c. 1. Posiadacz psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej
rasy jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez psa.

2. Osoba sprawująca pieczę nad psem rasy uznawanej za agresywną
albo psem w typie tej rasy jest obowiązana na żądanie Policji,
straży gminnej lub upoważnionego pracownika urzędu gminy,
okazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpiecze-
nia, o której mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnię-
ciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy za-
kres obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,
termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę konieczność za-
pewnienia pełnej ochrony poszkodowanych.

Art. 10d. Przepisów art. 10-10c nie stosuje się do psów wykorzystywanych
do celów specjalnych. Do psów wykorzystywanych do celów spe-
cjalnych przez jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, służb kontroli celnej i ra-
townictwa nie stosuje się także przepisów art. 9a.”;

4) w art. 34a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepi-
sów o ochronie zwierząt, z wyjątkiem przepisów dotyczących nadzoru
nad psem, zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną albo psa w typie tej rasy, szkoleń psów oraz obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 1.”;
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5) w art. 37:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kto narusza obowiązki, o których mowa w art. 9a ust. 1-3, podlega ka-
rze grzywny.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a,
można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popeł-
nienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak rów-
nież można orzec przepadek zwierzęcia.

4. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, moż-
na orzec nawiązkę w wysokości 1 000 zł na cel związany z ochroną
zwierząt.”;

6) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a. 1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agre-
sywną albo psa w typie tej rasy bez wymaganego zezwolenia albo
po jego cofnięciu nie wykonuje obowiązku wyzbycia się zwierzę-
cia, o którym mowa w art. 10 ust. 2a,

podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 10a ust. 1, lub nie
spełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 10c ust. 1,

podlega karze grzywny.

3. Kto prowadzi szkolenie psa na posłuszeństwo nie spełniając wa-
runków określonych w art. 10 ust. 1a,

podlega karze grzywny.

4. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
można orzec przepadek zwierzęcia.”.

Art. 2.

1. Posiadacz psa, który do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwole-
nie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresyw-
ną, jest obowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy przedłożyć organowi, który wydał zezwolenie, orzeczenie, o którym
mowa w art. 10 ust. 1a pkt 4 ustawy określonej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

2. W razie nieprzedstawienia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie cofa
się. W takim przypadku stosuje się art. 10 ust. 2a ustawy, o której mowa w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3.

1. Posiadacz psa w typie rasy uznawanej za agresywną jest obowiązany wystąpić
do właściwego organu z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust.
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1 ustawy określonej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Posiadacz psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy, jeżeli w
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pies ukończył 12 miesięcy życia, a nie
ukończył 18 miesięcy życia, jest obowiązany poddać takiego psa szkoleniu na
posłuszeństwo, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy określonej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.

3. Posiadacz psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy jest obo-
wiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której
mowa w art. 10c ust. 1 ustawy określonej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.




