ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 1 marca 2021 r.
PNIK-I.4131.216.2021

Rada Gminy Nowa Brzeźnica

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 126/XXV/21 Rady
Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Brzeźnica
w 2021, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 26 lutego
2021 r.
Uzasadnienie
Organ nadzoru ma wątpliwości co do następujących postanowień Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej Program),
będącego załącznikiem do ww. uchwały:
1) w § 5 pkt 1 - 3 Rada Gminy nałożyła na mieszkańców posiadających zwierzęta domowe
obowiązki dotyczące utrzymywania zwierząt. Zapisy te przekraczają upoważnienie
ustawowe wynikające z treści art. 11a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), który wskazuje, że program ma dotyczyć
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, nie może on zatem regulować zagadnień
związanych ze zwierzętami domowymi. Ponadto zapisy te powtarzają i częściowo
modyfikują treść art. 9 ustawy o ochronie zwierząt;
2) w § 16 Rada Gminy przeznaczyła środki na realizację programu „w zakresie dotyczącym
zwierząt domowych”. Ten zapis także przekracza upoważnienie ustawowe. Rada
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formułując przepisy programu, nie może kierować jej regulacji do wybranego sprzecznie
z ustawą katalogu zwierząt.
Wobec powyższego, w terminie do 10 marca 2021 r., proszę o złożenie wyjaśnień
w

przedmiotowej

Wojewódzkiego

w

sprawie.
Łodzi

Wyjaśnienia
na

adres

należy

przesłać

Elektronicznej

do

Łódzkiego

Urzędu

Skrzynki

Podawczej

ePUAP:

/lodzuw/skrytka.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Ewa Wardęga
Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru
i Kontroli

Do wiadomości:
Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

