Zwiększono prawną ochronę zwierząt – zmiany od 1 stycznia 2012r.
Od 1 stycznia 2012r.w Polsce obowiązują zmiany w przyjęte przez Sejm RP w
znowelizowanej ustawie w dniu 16 września 2011r. o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(Dz.U z 2011r.
nr.230 poz. 1373).
Projekt znowelizowanej Ustawy został przygotowany w ramach prac
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w którym uczestniczyły organizacje
zajmujące się ochroną zwierząt.
Celem znowelizowanej ustawy jest zwiększenie prawnej ochrony zwierząt,
szczególnie zwierząt bezdomnych. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt
spowodowana była koniecznością uregulowania kwestii praw zwierząt w obliczu
zmian zachodzących w mentalności społecznej i braku zgody na dotychczasowe
rozwiązania prawne. Wprowadzone zmiany w ustawie mają polepszyć
urzeczywistnianie twierdzenia że:
 zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Znowelizowana ustawa wprowadza m.in.:
 definicję schroniska dla zwierząt,
 doprecyzowuje zakazy dotyczące zabijania zwierząt i pojęcie znęcania się
nad zwierzętami,

nowe zasady odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają,

przepisy regulujące miejsce sprzedaży zwierząt domowych,
 zmianę zasad odławiania zwierząt bezdomnych oraz dokonuje nowelizacji
szeregu przepisów karnych.
Ustawa ta miedzy innymi wprowadza zakaz utrzymywania zwierząt domowych na
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Jednocześnie
wprowadzono wymóg, aby długość uwięzi nie była krótsza niż 3 m. Tu nasuwa się
wątpliwość, o ile łatwo będzie sprawdzić legalność hodowli czy egzekwowanie
zakazu handlu zwierzętami na targowiskach, to – zakaz trzymania zwierzęcia
domowego na krótszej niż 3 metry uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę – będzie
chyba trudno egzekwować. Dlatego inicjatorzy zmian przyznają, że zależy im
bardziej na walorze edukacyjnym niż wprowadzaniu na polskie wsie lotnych brygad
ze stoperami. Zgodnie z znowelizowaną ustawa, zabroniono również puszczania
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w
szczególności pozostawionego na uwięzi, została zobowiązana do powiadomienia
najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji.
Ponadto znowelizowana ustawa zakazuje:
 wprowadzania do obrotu oraz nabywania zwierząt domowych na
targowiskach, targach i giełdach,
 prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych oraz
wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli,
 tzw. kopiowania czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

 utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym

utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w
pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej
pozycji.
 w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u
dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu,
policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera
mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.
Również obecnie zgodnie z znowelizowana ustawą zabronione jest rozmnażanie
psów i kotów w celach handlowych, z wyjątkiem hodowli zwierząt zarejestrowanych
w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest
działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.
Ustawa ta także modyfikuje przepis uprawniający dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich do zwalczania zdziczałych psów i kotów przebywających na
terenie obwodów łowieckich. Uchwalone zmiany polegają na rezygnacji ze
zwalczania ich poprzez odstrzał. Wedle ustawy, myśliwy, który na swoim terenie
napotka biegające luzem zwierzę bez właściciela, winien o tym powiadomić policję,
najbliższe schronisko lub straż gminną (miejską). Myśliwi mają również prawo do
tego, by złapać psa i odwieźć go do schroniska lub właściciela.
Ustawa doprecyzowuje również obowiązki samorządów gminnych w zakresie
rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt. Z ustawy wynika, że zabronione
jest odławianie 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 wyłącznie na podstawie uchwały
Rady Gminy. Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca określa program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z
art.11a w/w ustawy program taki winien obejmować miedzy innymi :









wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich,
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opiekę na wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych z zwierząt,,
obligatoryjną sterylizację albo kastracje zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt takiego programu przygotowuje wójt,(burmistrz, prezydent miasta).i
przekazuje do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

organizacjom społecznym, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich
działającym na terenie gminy.
W artykule tym wymienione zostały niektóre ze zmian, jakie zostały wprowadzone
do znowelizowanej ustawy .Dlatego warto zapoznać się z całą znowelizowaną
ustawą, .(Dz.U z 2011r. nr.230 poz. 1373), gdyż kto nie będzie przestrzegał
wprowadzonych zmian, będzie odpowiadał karnie. Znowelizowana ustawa
przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat
ograniczenia lub pozbawienia wolności ( dotychczas było rok), a za znęcanie się ze
szczególnym okrucieństwem do trzech lat (dotychczas było dwa lata). Osoba, która
będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do ich posiadania
na okres od roku do 10 lat.
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