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Niniejsza ekspertyza prawna dotycząca ochrony tzw. kotów wolno żyjących,  

w tym sprawowania przez gminy opieki nad tymi zwierzętami, opracowana przez  

adw. Karolinę Kuszlewicz powstała w ramach projektu „Bielsko-Biała- miasto przyjazne 

zwierzętom”, realizowanego przez dwie organizacje: Fundację Psia Ekipa- Razem dla 

Zwierząt i Fundację "Świat w Naszych Rękach".  

 

Celem projektu jest polepszenie losu zwierząt przez wdrożenie lokalnych zmian. 

 Jest on konsekwencją ponad 10 lat wspólnych działań strony społecznej na rzecz ochrony  

i poprawy dobrostanu zwierząt w Bielsku-Białej. Działania prowadzone są zarówno  

w obszarze bezpośredniej pomocy zwierzętom, działań prawnych, edukacyjnych oraz, co 

wyróżnia projekt, działań na rzecz zmian systemowych, tworzenia procedur i wdrażania 

dobrych praktyk. Priorytetowym działaniem jest stworzenie wieloletniego miejskiego systemu 

współpracy środowisk obywatelskich i instytucji publicznych w zakresie opieki nad zwierzętami 

w Bielsku-Białej. 

 

Projekt ma trzy równoległe wątki:  

 

1. AKTYWIZACJA OBYWATELSKA:  

propagowanie wolontariatu i obywatelskiego zaangażowania w działania na rzecz zwierząt. 

2. WZROST ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ:  

przeszkolenie kluczowych instytucji i organizacji w zakresie praw zwierząt, opracowanie 

ekspertyz prawnych. 

3. WSPÓŁPRACA OBYWATELKI/ OBYWATELE- LOKALNA WŁADZA:  

- stworzenie pierwszej w Polsce (z naszej wiedzy) lokalnej polityki opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, opartej na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych, przy współpracy 

z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej,  

- powołanie Społecznej Rady Opieki nad Zwierzętami,  

- wsparcie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,  

- opracowanie procedur, praktyk i rozwiązań mających na celu polepszenie funkcjonowania 

lokalnego systemu pomocy zwierzętom. 
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Ekspertyzę udostępniamy wszystkim organizacjom, instytucjom i podmiotom, które chciałyby 

z niej skorzystać, mając na celu dobro zwierząt. Chętnie podzielimy się także innymi naszymi 

działaniami, „dobrymi praktykami” i doświadczeniami. 

Więcej o projekcie i naszych działaniach: www.miastodlazwierzat.pl 

Kontakt: info@miastodlazwierzat.pl 

 

 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND) 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany jest z Funduszu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy  

– finansowanego z Mechanizmu finansowanego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
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EKSPERTYZA PRAWNA  

dotycząca ochrony tzw. kotów wolno żyjących, w tym sprawowania przez gminy opieki 

nad tymi zwierzętami 

 

 

I. CZĘŚĆ – WPROWADZENIE 

 

I. Przedmiot ekspertyzy: 

Niniejsza ekspertyza obejmuje problematykę ochrony tzw. kotów wolno żyjących, o którym 

mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 638, 

zwanej dalej także „u.o.z.”), w tym w szczególności sprawowania nad nimi opieki w ramach 

zadań własnych gminy sprecyzowanych w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zwanych także  dalej „gminnymi programami”). 

Ekspertyza zawiera analizę prawną obowiązujących przepisów wraz z odniesieniem ich do 

doświadczeń zebranych przez Fundację „Świat w Naszych Rękach” oraz Fundację Psia Ekipa- 

Razem dla Zwierząt, w tym zdiagnozowanych problemów z dotychczasowej praktyki ochrony 

kotów wolno żyjących na terenie gminy Bielsko-Biała1.  

II. Akty prawne: 

Kategorię tzw. kotów wolno żyjących ustanawia w art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 

zwierząt, jednakże regulacje prawne odnoszące się wprost do statusu tych zwierząt oraz 

zasad ich ochrony, w tym opieki nad nimi, są lakoniczne. Z tego powodu należy ustalić je 

z uwzględnieniem zasad ogólnych ustawy (w szczególności art. 5 u.o.z.), zasad wykładni 

przepisów, literatury przedmiotu, analizy orzecznictwa sądowego oraz praktyk podmiotów 

zajmujących się sprawowaniem opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym gmin oraz organizacji 

społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.  

Z kolei uchwalając gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, gmina działa na podstawie następujących przepisów: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy stanowienie w innych sprawach (poza wymienionymi w pkt 1-14a) 

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, 

- art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym ustawy ustalają, 

które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy, 

- art. 1 ust. 3 oraz art. 11a ust. 1- 8 ustawy o ochronie zwierząt.  

                                                           
1 Diagnoza opracowana w ramach projektu Bielsko-Biała, miasto przyjazne zwierzętom. 



 

 

 
 

St
ro

n
a4

 

 

III. Status i pojęcie kotów wolno żyjących 

Ustawa o ochronie zwierząt, pomimo, że posługuje się w art. 11a ust. 2 pkt 2 terminem 

„kotów wolno żyjących” i nakłada na gminę określone obowiązki w tym zakresie, nie zawiera 

definicji tej kategorii zwierząt. Jest to jednoznaczna wada ustawy, bowiem, jak wynika 

z praktyk części gmin, tworzy pole do dowolności i często - błędnego stosowania prawa.  

„Koty wolno żyjące” to pojęcie wynikające wprost z ustawy o ochronie zwierząt, choć w niej 

niezdefiniowane. Jak należy odczytywać z intencji ustawodawcy, jest to kategoria zwierząt, 

która wynika z ograniczonej relacji tych kotów z człowiekiem (brak albo niski stopień 

oswojenia) i w konsekwencji z ich trybu życia bez stałego zamieszkiwania z człowiekiem. Nie 

jest to kategoria zwierząt wyróżniona ze względu na gatunek (kot jest zasadniczo zwierzęciem 

udomowionym), lecz wyodrębniona grupa zwierząt na podstawie stanu faktycznego.  

Zasadniczo definicje kategorii zwierząt wydzielonych przez ustawę znajdują się w art. 4 

u.o.z. Wśród nich w odniesieniu do kotów mieć należy na uwadze definicję zwierzęcia 

domowego (art. 4 pkt 17) – przez które ustawa rozumie zwierzę tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; zwierzęcia bezdomnego (art. 4 pkt 16) – wówczas, 

gdy w/w kot straci swój dom na skutek zabłąkania się, zaginięcia albo porzucenia, a nie ma 

możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawał oraz definicję zwierzęcia wolno żyjącego, nazwanego w nawiasie „dzikim” (art. 4 

pkt 21), obejmującą zwierzę nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 

– którym, w mojej ocenie, pomimo zbieżności językowej w zakresie słów „wolno żyjące/y” , 

żaden kot nie jest (z uwagi na proces udomowienia), także ten w ustawie nazwany „wolno 

żyjącym” (za tym, że kot wolno żyjący nie może być traktowany jako zwierzę wolno żyjące 

(dzikie), przemawia także brzmienie przepisów regulujących postępowanie ze zwierzętami 

dzikimi, tj. art. 22, 22a i art. 33 ust. 4 pkt 2 u.o.z., które określają procedurę pozyskiwania zwłok 

zwierząt wolno żyjących w celach ich preparowania ich i czynienia z nich kolekcji oraz zasady 

uśmiercania zwierząt dzikich z broni palnej w sytuacji konieczności bezzwłocznego skrócenia 

cierpień – co biorąc pod uwagę kulturowy status i postrzeganie kotów w Polsce byłoby wobec 

nich nie do zaakceptowania. W związku z tym jestem zdania, że kategoria kotów wolno 

żyjących jest dodatkowa wobec definicji zwartych w art. 4 u.o.z., w szczególności niezależna 

od tej wynikającej z art. 4 pkt 21 u.o.z2. Odnotować jednak należy istnienie różnic 

interpretacyjnych w tym zakresie3. 

                                                           
2 Szersze uzasadnienie w tym zakresie przedstawiam w książce: K.Kuszlewicz, Prawa zwierząt. Praktyczny 

przewodnik, Warszawa 2019, s. 116 i nast.  
3  T.Pietrzykowski wskazuje, że kot wolno żyjący zalicza się to kategorii zwierząt wolno żyjących: 

T.Pietrzykowski, Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności kastracji (sterylizacji) kotów wolno żyjących 

i jej finansowania w ramach programów, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, 2016, 

Uniwersytet Śląski, s. 192, por. wyrok WSA we Wrocławiu z 12.11.2014 r., II SA/Wr 603/14, LEX nr 1571934 
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Analizując cele regulacji art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z, należy dojść do wniosku, że kot wolno 

żyjący to taki, który z różnych przyczyn znajduje się w stanie „wolnego bytowania”, zaś jego 

stan oswojenia wobec człowieka jest na tyle niski, że nie może zostać objęty opieką typową 

dla zwierzęcia towarzyszącego - bezdomnego, dlatego opieka nad nim wykonywana jest 

przede wszystkim w miejscu jego bytowania. 

Poniżej przedstawione zostaną definicje ustawowe istotne dla prawnej ochrony kotów: 

Art. 4 u.o.z.  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

pkt 17 "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

pkt 16 "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma 

możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały; 

pkt 21 "zwierzętach wolno żyjących (dzikich)" - rozumie się przez to zwierzęta 

nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 

Wobec powyższego: 

- pomimo, że każdy kot pozostaje w sensie gatunkowym zwierzęciem udomowionym -  

zależnym od człowieka, ustawa określa jego status na 3 sposoby: jako zwierzę domowe, jako 

zwierzę bezdomne i jako kota wolno żyjącego; ten ostatni jednak nie traci gatunkowego 

przymiotu udomowienia i także jest zależny od człowieka; 

- błędem jest kwalifikowanie kotów wolno żyjących jako zwierząt dzikich, o których mowa 

w rozdziale 6 ustawy o ochronie zwierząt; potoczne nazywanie kotów wolno żyjących 

„zwierzętami zdziczałymi” nie jest tożsame z tym, że wypełniają one definicję zwierząt dzikich 

z art. 4 pkt 21 u.o.z., bowiem kot jest gatunkiem udomowionym, a zatem nie jest zwierzęciem 

dzikim (jak. np. sarna, wilk, ryś). Dużo bardziej odpowiednie w mojej ocenie byłoby używanie 

do kotów wolno żyjących opisu w postaci kotów „nieoswojonych”, nie zaś „dzikich”; 

 

 

                                                           
lub wyrok WSA w Kielcach z 15.01.2020 r., II SA/Ke 1048/19, LEX nr 2775894 (cyt.z uzasadnienia: „ustawa 

w art. 4 pkt 21 zawiera ponadto definicję zwierząt wolno żyjących (dzikich), która ma charakter ogólny i mieści 

w sobie także koty wolno żyjące”). 
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IV. Koty wolno żyjące, a bezdomne  

Należy przy tym pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony zwierząt mają na celu 

zapewnienie im możliwie wysokiej opieki, w związku z czym nie mogą być interpretowane na 

niekorzyść zwierząt, np. poprzez uznawanie, że każdy kot znajdujący się „na wolności” jest 

kotem wolno żyjącym, bowiem prowadziłoby to w zasadzie do uchylenia się przez gminę od 

obowiązku realizacji zwalczania bezdomności kotów i opieki nad kotami bezdomnymi. Innymi 

słowy – ocena czy dany kot wypełnia ustawową definicję kota bezdomnego i wymaga 

zaopiekowania stacjonarnego jako zwierzę towarzyszące człowiekowi, czy też mieści się  

w niezdefiniowanym pojęciu kota wolno żyjącego, powinna być oparta o ustalenie faktycznego 

statusu danego zwierzęcia, w tym najlepiej we współpracy z osobą posiadającą kompetencje 

specjalistyczne behawiorysty/ki.  

Zgodnie z zasadą humanitarnego traktowania każdego zwierzęcia, wyrażoną w art. 5 

u.o.z., która nakazuje uwzględnianie potrzeb zwierząt w zakresie sprawowania nad nimi opieki 

i ochrony, koty bezdomne powinny być wyłapywane „z ulicy” w celu zapewnienia im stałej 

opieki człowieka w azylach, schroniskach i innych miejscach, które gwarantują tym zwierzętom 

opiekę domową lub do niej zbliżoną oraz poszukiwanie nowych stałych opiekunów dla tych 

zwierząt (art. 11a ust. 2 pkt 5 u.o.z.).  

Jeżeli zaś mamy do czynienia z sytuacja uniemożliwiającą udzielenie kotom tego rodzaju 

pomocy z powodu tego, że pozostają nieoswojone (nazywane przez ustawę „kotami wolno 

żyjącymi”), należy zorganizować ich wsparcie  w miejscach bytowania tych zwierząt, w 

szczególności poprzez: dostarczenie pożywienia, wody, bezpiecznych miejsc 

schronienia, opiekę weterynaryjną w przypadku wypadku lub choroby, a także 

sterylizację. 

W związku z powyższym zabronione jest uchylanie się danej gminy od świadczenia 

pomocy kotom bezdomnym poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku i poszukiwania im 

domów (art. 11a ust. 2 pkt 1 i 5 u.o.z.), jak i pozbywanie się kotów ze schronisk pod pretekstem 

tego, że są one wolno żyjące4.  

Z powyższych względów konieczne jest odróżnianie pojęć ustawowych w zakresie 

zwierząt bezdomnych, zwierząt wolno żyjących i kotów wolno żyjących.  

 

 

 

                                                           
4 Wedle relacji organizacji społecznych z Bielska-Białej problem taki miał miejsce w lokalnym schronisku dla 

zwierząt w 2016 roku, Diagnoza opracowana w ramach projektu Bielsko-Biała, miasto przyjazne 

zwierzętom. 
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II. CZĘŚĆ – OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI 

V. Ochrona kotów wolno żyjących – podstawy prawne  

Koty wolno żyjące, tak jak wszystkie inne zwierzęta kręgowe, zgodnie z art. 2. ust. 1 u.o.z. 

podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Zakres ochrony wyznaczony jest przede 

wszystkim przez art. 5 u.o.z., który ustanawia zasadę humanitarnego traktowania każdego 

zwierzęcia. Należy przez nią rozumieć – jak wyjaśnia art. 4 pkt 2 u.o.z. takie traktowanie, które 

jest zgodne z potrzebami zwierzęcia, zapewnia mu opiekę i ochronę.  

W „Komentarzu do ustawy o ochronie zwierząt”5 przeczytamy, że „artykuł 5 u.o.z. wraz 

z art. 1 ust. 1 u.o.z. stanowi najważniejszą zasadę ustawową. Wynika z niej, że każde 

zwierzę, a zatem (…) co najmniej każde zwierzę kręgowe (…), niezależnie od tego, do 

jakiej kategorii w rozumieniu ustawy jest zakwalifikowane i jaką pełni wobec człowieka 

funkcję – wymaga traktowania humanitarnego. Wymaganie to, choć nienazwane prawem 

każdego zwierzęcia, sprzężone jest ściśle z obowiązkami człowieka. Adresatem normy art. 5 

jest bowiem każdy człowiek, którego zachowanie związane jest z postępowaniem wobec 

zwierzęcia”6. 

 

Kluczowym zatem obowiązkiem człowieka, w tym będącego przedstawicielem instytucji 

władzy publicznej, wobec kotów wolno żyjących jest zapewnienie, by podstawowe potrzeby 

tych zwierząt, zostały zaspokojone. Oznacza to, że gmina nie może ograniczyć rozumienia 

„opieki” nad kotami wolno żyjącymi wyłącznie do ich dokarmiania w okresie zimowym.  

Do potrzeb zwierzęcia odwołuje się także art. 4 pkt 9 i 15 u.o.z. Pierwszy z nich zawiera 

definicję „pielęgnacji”, która obejmuje wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem 

a zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne 

i niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny,  

w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka. Choć 

„pielęgnacja” przede wszystkim odnosi się do zwierząt, które utrzymywane są w domach pod 

opieką konkretnych osób, to w przypadku kotów wolno żyjących, w mojej ocenie, także ma 

w pewnym stopniu zastosowanie – jeśli chodzi o doprecyzowanie obowiązków gminy z art. 

11a ust. 2 pkt 2 u.o.z.  

Koty wolno żyjące, choć bytujące poza bezpośrednią kontrolą człowieka, są zwierzętami 

udomowionymi i w tym sensie pozostają zawsze zwierzętami przebywającymi w warunkach 

                                                           
5 K.Kuszlewicz, Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt, 2021, s. 99. 
6 Por. J. Miłkowska-Rębowska, Nowy model humanitarnej ochrony zwierząt – karnoprawne instrumenty 

ochrony oraz ukształtowanie obowiązków gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, „Przegląd 

Prawa Ochrony Środowiska” 2012/1, s. 11; J. Miłkowska-Rębowska, Nowy model humanitarnej ochrony 

zwierząt – karnoprawne instrumenty ochrony oraz ukształtowanie obowiązków gmin w zakresie 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012/1, s. 11. 
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narzuconych przez człowieka. W związku z tym człowiek ponosi bezpośrednią 

odpowiedzialność za los tych zwierząt.  

  W art. 4 pkt 15 u.o.z. z kolei znajduje się definicja „właściwych warunków bytowania”, 

przez które rozumie się zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami 

danego gatunku, rasy, płci i wieku. Oznacza to, że obowiązek gminy w zakresie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi, nałożony na nią art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z. należy rozumieć 

szeroko w odniesieniu do szeregu istotnych potrzeb kotów wolno żyjących, w tym 

w szczególności: 

- zapewnienia im dostępu do wody i pożywienia, 

- zapewnienia im opieki weterynaryjnej (zarówno profilaktycznej, jak odrobaczanie, zabiegi 

sterylizacji, jak i w sytuacji chorób, wypadków i innych stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

tych zwierząt) oraz bezpieczeństwa po wykonanych zabiegach (czas wymagany do 

pozostania kota w zakładzie leczniczym), 

- zapewnienia im bezpiecznego schronienia przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. 

W celu realizacji w/w podstawowych potrzeb kotów wolno żyjących gmina powinna 

podejmować, w porozumieniu z działaczkami/ki organizacji społecznych, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt i które zajmują się wspieraniem kotów wolno żyjących w terenie, 

szereg różnorodnych działań, polegających, np. na: 

- rejestrze i monitoringu miejsc bytowania kotów wolno żyjących oraz adekwatnym do potrzeb 

dokarmianiu tych zwierząt, 

- organizowaniu budek i innych miejsc schronienia dla kotów tam, gdzie one bytują, 

- odławianiu kotów w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub udzielania pomocy 

weterynaryjnej, 

- prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród mieszkańców/ek gminy, a także właścicieli dużych 

nieruchomości, na których koty mają swoje miejsca bytowania, takich jak spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe na temat zasad 

prawnych dotyczących kotów wolno żyjących, w szczególności zaś tego, że niedopuszczalne 

jest przymusowe „usuwanie” tych zwierząt z terenu, na którym zamieszkują – może stanowić 

to przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, 

- w związku z punktem powyżej – podejmowaniu działań, mających na celu wypracowanie 

zasad współpracy z poszczególnymi właścicielami lub zarządcami nieruchomości, na których 

bytują koty wolno żyjące, w zakresie miejsc ich dokarmiania i schronienia, co powinno 

odbywać się w taki sposób, by zapewnić zwierzętom realizację ich potrzeb, a jednocześnie 

w sposób najmniej uciążliwy wpływać na daną społeczność, np. osiedlową, 
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- w przypadku stwierdzenia, że koty znajdują się w miejscu bytowania bezpośrednio 

zagrażającemu ich życiu lub zdrowiu, zorganizowaniu we współpracy ze specjalistą/ką 

w zakresie behawioru kotów, ich odłowienia i umieszczenia w miejscu bezpiecznym, 

- aktywnej współpracy z karmicielami/ki kotów wolno żyjących, mającej na celu określenie 

ujednoliconych zasad opieki nad tymi zwierzętami, wypracowanie procedury reagowania przez 

urząd na zgłaszane przez te osoby bieżące potrzeby (np. udzielania pomocy weterynaryjnej 

danemu zwierzęciu), a także wsparcie tych osób w kontaktach ze społecznością gminy, 

polegające na potwierdzeniu, że tym osobom gmina powierzyła wykonywanie ustawowych 

obowiązków w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi (może odbyć się to np. za pomocą 

wprowadzenia rejestru karmiecieli/ek oraz wyposażaniu ich w legitymacje wydawane przez 

urząd).  

 

Z orzecznictwa sądowego: 

„Za dopuszczalnością traktowania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących jako 

elementu sprawowanej nad nimi przez gminę opieki przemawia treść art. 27 ust. 1 ustawy  

z 1997 r. o ochronie zwierząt, który reguluje zasady dokonywania zabiegów na zwierzętach. 

Wskazuje się w nim, że obok ratowania życia lub zdrowia zwierząt są one dopuszczalne także 

"dla koniecznego ograniczenia ich populacji". Nic w przepisie tym nie wskazuje, aby 

przesłanka ta miała dotyczyć wyłącznie zwierząt bezdomnych, a nie wolno żyjących. Ponadto 

za przyjęciem, że kastracja i sterylizacja stanowią element opieki nad wolnożyjącymi 

kotami przemawia również fakt, iż zabiegi te w konsekwencji służą ograniczeniu nie 

tylko cierpień, jakie stają się udziałem rozmnażających się bez kontroli kotów, ale także 

wydatków publicznych na opiekę nad tą grupą zwierząt. Trzeba bowiem wskazać, że gminy 

mając obowiązek dokarmiać koty wolno żyjące i nie podejmując żadnych działań 

zapobiegających niekontrolowanemu przyrostowi ich liczebności, prowadzą wprost do 

systematycznego wzrostu potrzeb finansowych związanych z taką opieką” (Wyrok WSA  

w Gliwicach z 27.04.2017 r., II SA/Gl 118/17, LEX nr 2297027).  

„Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że zadanie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z., tj. 

opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, ma charakter o tyle specyficzny, że 

nie wymaga udziału podmiotu wyspecjalizowanego, a ustawa nie wskazuje tego jak 

szczegółowy ma być charakter omawianej regulacji. W przytoczonym zapisie uchwały 

uregulowano natomiast kwestię identyfikacji miejsc przebywania kotów wolno 

żyjących, ich dokarmiania. Odniesiono się również do kwestii zapewnienia kotom 

schronienia, usypiania ślepych miotów, wyłapywania, szczepienia przeciwko 

wściekliźnie, jak też ich sterylizacji i kastracji. Trudno zatem w ocenie Sądu zarzucić 

organowi, by w omawianym zakresie w sposób istotny naruszył dyspozycję przepisu art. 11a 
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ust. 2 pkt 2 ustawy” (Wyrok WSA w Kielcach z 15.01.2020 r., II SA/Ke 1048/19, LEX nr 

2775894).  

„Również odnośnie ustaleń w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmiania (art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy) zaskarżona uchwała nie wyczerpuje realizacji 

upoważnienia ustawowego. Program wskazuje w § 6 jedynie, że sprawowanie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizują: Burmistrz Miasta i Gminy 

poprzez: a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących, b) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących przy udziale Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lub/i przedstawiciela Urzędu. W ocenie Sądu z tak 

ogólnych sformułowanych zapisów nie sposób wyprowadzić konkretnych czynności  

i działania, które będzie podejmować Gmina w zakresie opieki nad wolno żyjącymi 

kotami i ich dokarmiania. Należy stwierdzić, że powyższe przepisy pozostają na 

wysokim stopniu ogólności, nie odnoszą się wprost do konkretnego sposobu działania, 

nie wskazują konkretnego miejsca dokarmiania kotów (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 

dnia 4 grudnia 2013 r., II SA/Wr 649/13, wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 kwietnia 2017 

r., II SA/Go 86/17, www.orzeczenia.nsa.gov.pl)” (Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim  

z 25.05.2017 r., II SA/Go 199/17, LEX nr 2310418).  

Zasada humanitarnego traktowania każdego zwierzęcia, określona w art. 5 u.o.z. wiąże każdy 

podmiot prawa: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Oznacza to, że ten, kto dba o 

zapewnienie kotom wolno żyjącym możliwości realizacji ich potrzeb, wykonuje ustawowy 

obowiązek, zaś każdy, kto narusza zasadę humanitarnego traktowania zwierząt – łamie 

przepisy ustawy. Jeśli prowadzi to do cierpienia zwierzęcia, osoba taka odpowiadać będzie za 

znęcanie się nad zwierzętami określone w art. 6 ust. 2 u.o.z., co zgodnie z art. 35 ust. 1a u.o.z. 

jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. Świadome dopuszczanie 

do zadawania bólu lub cierpienia tym zwierzętom także stanowi przestępstwo.  

 

VI. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w gminnym programie – zasady ogólne  

Zakres przedmiotowy gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje, jak zostało już wskazane, także koty wolno 

żyjące. Zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 2 do obligatoryjnych jego punktów należy „opieka nad 

kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie”.  

Zgodnie z art. 11 ust.1 u.o.z. zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

Podstawowym formalnym narzędziem w tym zakresie jest uchwalany przez radę gminy 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 

wynika to wprost z art. 11a ust. 1 u.o.z.  

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Gospodarzem opieki nad zwierzętami jest gmina.  

Gminny program zostaje zatem przyjęty w drodze uchwały, jako realizacja zadania 

własnego gminy. Podstawą nałożenia obowiązków na gminę jest art. 7 ust. 2 ustawy z 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym, ustawy określają, które zadania własne 

gminy mają charakter obowiązkowy. Uchwalenie gminnego programu jest zadaniem 

obowiązkowym, przy czym chodzi o prawidłowo podjęty program z uwzględnieniem 

wymaganej prawem procedury, w tym umożliwienie zgodnie z art. 11a ust. 7 u.o.z. 

przedstawienia opinii dotyczącej projektu programu przez organizację społeczną, której 

statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającą na terenie danej gminy (pominięcie tej 

procedury lub brak któregoś z obligatoryjnych elementów programu może skutkować 

stwierdzeniem jego nieważności). 

 

 

 Z orzecznictwa sądowego: 

„Przepis art. 11a ust. 7 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, zobowiązujący wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) do przekazania projektu programu, o którym mowa w ust. 1 

tego przepisu, m.in. "organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy", może być źródłem interesu prawnego, ale 

tylko w granicach naruszenia prawa takiej organizacji do opiniowania danego projektu” (Wyrok 

WSA w Rzeszowie z 8.08.2013 r., II SA/Rz 463/13, LEX nr 1377131). 

 

W związku z tym, że opieka nad kotami wolno żyjącymi jest zadaniem własnym gminy, 

gmina ma obowiązek zaplanować te działania w swoim budżecie i przeznaczyć na nie 

odpowiednie środki.  Jak stanowi art. 11a ust. 5 u.o.z. gminny program zawiera wskazanie 

wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 

wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.  

 

Oznacza to, że gmina powinna zabezpieczyć w swoim budżecie środki na szeroko pojętą 

opiekę nad kotami wolno żyjącym – przy czym nie tylko chodzi o ich dokarmianie, ale 

i sterylizację, opiekę weterynaryjną w przypadku chorób bądź wypadków, zabiegi 

zabezpieczające zwierzęta przed chorobami (np. odrobaczenie), utrzymanie zwierzęcia 

w przypadku konieczności zapewnienia mu pomocy stacjonarnej (np. zwierzę chore lub 

ranne), organizacja budek lub innych miejsc zapewniających schronienie tym zwierzętom tam, 

gdzie bytują, a także wszelkie inne działania związane ze sprawnym wykonywaniem opieki 

nad kotami wolno żyjącymi, w tym edukację, współpracę z właścicielami nieruchomości, na 

których przebywają koty (np. rodzinne ogrody działkowe, tereny spółdzielni mieszkaniowych) 

oraz współpracę z tzw. karmicielami/ki kotów wolno żyjących.  
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Warto odnotować, że informacje w zakresie wydatkowania środków na realizację 

powyższych zadań stanowią informację publiczną. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji 

obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 

osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji 

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej 

i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W związku z tym, każdy 

podmiot, analizując skuteczność dotychczasowych działań gminy w obszarze problematyki 

opieki nad kotami wolno żyjącymi ma prawo wystąpić do gminy o określone informacje 

w tym zakresie.  

 

 

Z orzecznictwa sądowego: 

„Na tle powyższego przepisu w orzecznictwie przyjmuje się, że podmiotami 

zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznych są nie tylko szeroko pojęte władze 

publiczne, ale także inne podmioty wykonujące zadania publiczne (por. wyrok NSA z dnia 6 

marca 2008 r., sygn. I OSK 1918/07). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 

sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK 851/10 stwierdził, że zakres terminu "zadania publiczne" jest 

szerszy od zakresu terminu "zadania władzy publicznej". Pojęcia te różnią się przede 

wszystkim zakresem podmiotowym, bowiem zadania władzy publicznej mogą być realizowane 

przez organy tej władzy lub podmioty, którym zadania te zostały powierzone w oparciu  

o konkretne i wyraźne unormowania ustawowe (…) M. G. prowadzący Schronisko  

w Suchedniowie wykonuje zadania publiczne określone w art. 11 ust. 1 i art. 11a ust. 2 

ustawy o ochronie zwierząt, w oparciu o umowy zawarte z jednostkami samorządu 

terytorialnego (…) Skoro zatem wniosek skarżącej dotyczył informacji publicznej  

i został skierowany do właściwego podmiotu, to odpowiedź powinna być udzielona na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie, a mianowicie w przypadku uwzględnienia 

wniosku udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej  

z wnioskiem” (Wyrok WSA w Kielcach z 7.08.2019 r., II SAB/Ke 24/19, LEX nr 2716399).  

 

Realizacja obowiązku opieki nad kotami wolno żyjącymi nałożona na gminę na podstawie art. 

11a ust. 2 pkt 2 u.o.z., nie może wykluczać realizacji obowiązku zapewnienia opieki kotom 

bezdomnym, co wynika z art. 11a ust. 2 pkt 1,3,4 i 5 u.o.z.  

 

Innymi słowy – nieprawidłowe i niezgodne z prawem byłoby ograniczenie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi w danej gminie wyłącznie do psów, z pominięciem kotów poprzez 

uznanie przez gminę, że wszelkie koty przebywające na jej terenie są wolno żyjące. Tak samo 
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rażąco sprzeczne z prawem byłoby objecie kotów opieką jako bezdomnych i umieszczenie ich 

w schronisku dla zwierząt, a następnie ich „usunięcie” z powrotem do poprzedniego miejsca 

bytowania.  

 

 

 

 

VII. Składowe opieki nad kotami wolno żyjącymi  

 

Jak zostało już wspomniane wcześniej, „opiekę” nad kotami wolno żyjącymi należy rozumieć 

szeroko z uwzględnieniem ogólnych przepisów ustawy, w szczególności art. 1 ust. 1, art. 2 

ust. 1, art. 4 pkt 2, 9 i 15, art. 5, art. 6 ust. 2 u.o.z.  

 

Ustawa bowiem wskazuje, że obowiązkiem gminy jest „opieka nad wolno żyjącymi 

kotami, w  tym ich dokarmianie”. Sformułowanie „w tym”, oznacza, że dokarmianie jest 

jedynie jedną z form opieki – nie zaś wyłączną, na której gmina może poprzestać. Mamy tu 

do czynienia z przykładem opieki w postaci dokarmiania, przy jednoczesnym wskazaniu, że 

chodzi o katalog otwarty form opieki, co oznacza, że aby je prawidłowo ustalić i uwzględnić 

w programie, należy sięgnąć do potrzeb kotów wolno żyjącym, bowiem tak nakazuje 

ustawa w art. 5 i 4 pkt 2 u.o.z.  

 

Wyróżnić należy 3 obszary sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi przez 

gminę, które można odkodować z ustawy: 

1. dostarczanie tym zwierzętom pożywienia i wody, 

2. opiekę weterynaryjna, 

3. zapewnienie kotom bezpiecznych miejsc bytowania, w tym chroniących je przed 

trudnymi warunkami atmosferycznymi. 

 

W odniesieniu do pkt 1 stwierdzić należy, że obowiązek ten – wbrew praktykom 

niektórych gmin - nie jest ograniczony wyłącznie do miesięcy zimowych.  

 

 

Z orzecznictwa sądowego: 

„Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi w sposób adekwatny do lokalnych 

potrzeb nie oznacza możliwości pominięcia zapewnienia pożywienia w części roku 

kalendarzowego, gdy koty mogą korzystać z pożywienia wystawianego na zewnątrz budynków 

mieszkalnych, w budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych, czy na podwórku. Także 
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twierdzenie, że występowanie kotów wolno żyjących na terenie Gminy M. jest problemem 

marginalnym, nie usprawiedliwia braku konieczności zapewnienia pożywienia w okresie 

poza zimowym. Uznając konieczność regulacji pozytywnej w zakresie dokarmiania kotów 

wolno żyjących nie tylko w okresie zimowym, Sąd uznał za zasadne wyeliminowanie z obrotu 

części normy zawierającej zwrot " w przypadku obfitych opadów śniegu i niskich temperatur 

powietrza" (Wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021 r., II SA/Bd 1046/20, LEX nr 3151679).  

 

Koty przyzwyczajone do otrzymywania pożywienia i wody, powinny mieć do nich dostęp przez 

cały rok, o stałym porach i w stałych miejscach. 

 

Za wręcz naganne należy uznać poprzestawanie przez niektóre gminy na zakupie 

najniższej jakości karmy wyłącznie na okres kilku miesięcy w roku i przyjmowanie, 

że w pozostałym czasie koty wyżywią się same. Jest to po pierwsze sprzeczne z zasadą 

humanitarnej ochrony zwierząt (określoną w szeroko już omówionym art. 5 u.o.z.), po drugie 

zaś – powoduje, że jedyną formą pożywienia się przez koty jest polowanie, co jak wskazują 

badania naukowe, ma jednoznacznie negatywny wpływ na bioróżnorodność, w tym 

w szczególności na populację ptaków7. Raz jeszcze należy podkreślić, że koty wolno żyjące, 

pomimo tego, że nie są objęte typowo „właścicielską” opieką, pozostają zwierzętami zależnymi 

od człowieka i jako takie wymagają stałego wsparcia.  

 

W odniesieniu do pkt 2 uznać należy, że ochrona zdrowia zwierzęcia zależnego od 

człowieka (udomowionego, choć nieutrzymywanego w domu czy w schronisku dla zwierząt) 

jest jednym z podstawowych obowiązków człowieka i instytucji, której ustawa powierza 

zadania opiekuńcze.  

 

Koty wolno żyjące powinny być wyłapywane celem poddania ich, niezbędnym z punktu 

widzenia ich zdrowia, zabiegom, a także zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu tych 

zwierząt poprzez sterylizację.  

 

(Wszak sytuacja kotów wolno żyjących co do zasady jest trudna z uwagi na ich 

„swobodne bytowanie”, które w praktyce oznacza, że te zwierzęta narażone są na znacznie 

większą ilość niebezpieczeństwa i na mniejszą szansę udzielania im pomocy w potrzebie niż 

koty objęte opieką domową – z tego względu w mojej ocenie należy dążyć do tego, 

by populacja tych zwierząt nie ulegała zwiększaniu). 

 

                                                           
7 D. Krauze-Gryz, J. Gryz, M. Żmihorski, Cats kills millions of vertebrates in Polish farmland annually, „Global 

Ecology and Conservation” 2018/17, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989418303196?via%3Dihub. 
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W literaturze przedmiotu wskazano, że: 

„ (…) należy zdecydowanie stanąć na stanowisku, że w świetle argumentów 

językowych, systemowych i celowościowo-funkcjonalnych kastracja (sterylizacja) kotów wolno 

żyjących mieści się w zakresie art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z. Pogląd przeciwny wydaje się jawnie 

i rażąco sprzeczny z ratio legis u.o.z., nie znajduje także jakichkolwiek podstaw w kontekście, 

jaki dla tego przepisu stwarzają pozostałe unormowania u.o.z. (…), zaniechanie takich 

przedsięwzięć w oparciu o niestaranną i opartą na ewidentnych błędach prawnych 

wykładnię przepisów ustawy narażać może gminę na zarzut niegospodarnego 

dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację programu”.8 

 

Gmina powinna zatem nie tylko zorganizować i sfinansować wyżej wskazane zabiegi, 

ale również zapewnić bezpieczne wyłapywanie tych zwierząt w celach dokonania zabiegów 

(pozostawienie finansowania tych działań, np. poprzez zakup tzw. „klatek – łapek” osobom 

prywatnym należy uznać za uchylanie się gminy od jej obowiązków).  

 

Ponadto w mojej ocenie w ramach opieki nad kotami wolno żyjącymi gmina powinna 

zapewniać niezbędną pomoc weterynaryjną tym zwierzętom w zakresie ochrony ich przed 

cierpieniem.  

Wykonywane zabiegi sterylizacji powinny być tak organizowane, by koty wolno żyjące objęte 

zostały niezbędną opieką także po nich (praktyka ta powinna być ujednolicona na terenie całej 

gminy). 

 

 Gmina powinna uwzględniać te okoliczności w planowanym budżecie, podobnie jak 

zagwarantowanie zwierzętom pomocy w przypadku chorób czy innych dolegliwości 

(obowiązek całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wypadków drogowych wynika 

z art. 11a ust. 2 pkt 11 u.o.z., zaś pozostałe przypadki, gdy koty są ranne i chore, w mojej 

ocenie, mieszczą się w art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z., tj. ogólnie sformułowanym obowiązku 

opieki). 

 

 W odniesieniu do pkt 3 stwierdzić należy, że opieka nad kotami wolno żyjącymi 

powinna uwzględniać także zapewnienie tym zwierzętom warunków, umożliwiających 

przetrwanie w sposób bezpiecznych dla ich funkcjonowania. Za propozycje zasługujące 

na aprobatę, wskazywane przez lokalne organizacje społeczne9, uznać trzeba: 

-  zapewnienie przez daną gminę budek dla kotów wolno żyjących, zawierających oznaczenie 

Urzędu, które posadowione zostałyby w miejscach bytowania kotów na terenach gminy albo 

w porozumieniu z zarządcami danego terenu (na podstawie ich zgody), 

                                                           
8 T. Pietrzykowski, Opinia prawna…, s. 195.  
9 Diagnoza opracowana w ramach projektu Bielsko-Biała, miasto przyjazne zwierzętom. 
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- zorganizowanie rejestru karmicieli/ek kotów, które jednocześnie są osobami monitorującymi 

stan kotów, miejsca ich przebywania oraz liczebność oraz wyposażenie tych osób  

w legitymacje społecznych karmicieli/ek. 

 

Obie powyższe propozycje, jak argumentują organizacje ochrony zwierząt, wynikają 

z potrzeby zapobiegania konfliktom z częścią mieszkańców/ek miasta, którzy kwestionują 

podstawy prawne sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmiania. 

W mojej ocenie mogą zostać włączone przez gminę do programu, o którym mowa w art. 11a 

ust. 1 u.o.z., jako działania dodatkowe gminy realizujące czy też usprawniające opieką nad 

kotami wolno żyjącymi.  

 

W gminnym programie mogą zostać uwzględnione działania z zakresu opieki nad kotami 

wolno żyjącymi niewyrażone wprost w art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z., w tym działania edukacyjne.  

 

 

W tej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu  

w wyroku z dnia  4 grudnia 2019 r., sygn. akt  IV SA/Po 673/19 (LEX nr 2761313), wskazując, 

że „pomimo iż edukacja społeczna w zakresie zachowania wobec zwierząt nie została objęta 

przepisem art. 11a ust. 2 pkt 1-8 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, nie można uznać, 

że kwestia ta nie może być przedmiotem regulacji lokalnego prawodawcy”. Zwrócić bowiem 

należy uwagę, że katalog obowiązków gminy określony w art. 11a ust. 2 u.o.z. ma charakter 

otwarty z uwagi na poprzedzenie go sformułowaniem „w szczególności”. Program zatem 

może zawierać niewyrażone literalnie w ustawie punkty, które bezpośrednio służą realizacji 

celów ustawy. 

W przypadku zaś kotów wolno żyjących oczywiste pozostaje, z uwagi na to, że sam art. 11a 

ust. 2 pkt 2 u.o.z., który także ma charakter otwarty, że wręcz konieczne jest doprecyzowanie 

na poziomie gminnego programu tego, w jaki sposób i w jakim zakresie opieka nad tymi 

zwierzętami w danej gminie będzie realizowana.  
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III CZĘŚĆ – PODSUMOWANIE 

Obowiązek ochrony kotów wolno żyjących, w tym opieki nad nimi sprawowanej przez 

gminę wynika wprost z ustawy o ochronie zwierząt. Przepisy jednak w sposób 

niewystarczający regulują tę problematykę, pozostawiając zbyt duże pole do swobody  

w postępowaniu z w/w kotami, a nawet popadania w dowolność. Nie znaczy to jednak, że 

zasady odpowiedzialności wobec tych zwierząt nie są możliwe do odkodowania na podstawie 

ustawy. Wymagają sięgnięcia przede wszystkim do rozdziału I – przepisów ogólnych. 

Nadrzędną z zasad ogólnych, która powinna wyznaczać kierunki interpretacyjne ustawy, jest 

zasada humanitarnego traktowania każdego zwierzęcia jako istoty zdolnej do odczuwania 

cierpienia (art. 1 ust. 1 i art. 5 u.o.z.).  

Przepisy powyższe powinny być traktowane jako wytyczna interpretacyjna do wszystkich 

pozostałych regulacji u.o.z., a także – do ustalania granic pomiędzy dozwolonym 

i uzasadnionym interesem człowieka, a prawem zwierzęcia do życia, w tym wolności od 

cierpienia.  

 

 

Na powyższe wyraźnie wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 29.08.2018 r. Jak czytamy 

w uzasadnieniu wyroku: „podstawowy cel, a zarazem dyrektywa interpretacyjna, którą 

trzeba uwzględniać przy dokonywaniu wykładni ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, 

zawarta została w jej art. 1 ust. 1. Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od ludzi należnego 

zrozumienia, zgodnego z normami obyczajowymi traktowania, a nawet szacunku. 

Wszelkie środki prawne, podejmowane w stosunku do zwierząt powinny mieć na 

względzie ich dobro, a przede wszystkim prawo do istnienia”10. 

 

Odnotować jednocześnie należy potrzebę wzmocnienia regulacyjnego w zakresie prawnej 

ochrony kotów wolno żyjących. Rozbieżności interpretacyjne związane choćby z samym 

statusem tych zwierząt powodują wątpliwości w zakresie stosowania prawa przez 

poszczególne organy i mogą skutkować obniżaniem poziomu ochrony kotów wolno żyjących 

zamiast jej podnoszenia.  

Ustawa adresuje wprost do gminy obowiązki związane z opieką nad kotami wolno 

żyjącymi, niemniej reguła prawna dotycząca humanitarnego traktowania zwierząt obowiązuje 

każdy podmiot prawa, w tym osoby fizyczne. Krzywdzenie tych zwierząt (m.in. ich 

straszenie i przeganianie z dotychczasowego, stałego miejsca bytowania) stanowi 

przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Jednocześnie pamiętać należy, że z uwagi na 

pozostawienie kotów wolno żyjących w terenie, poza stałą kontrolą człowieka i gminy, 

narażone są one na szereg zagrożeń, m.in. związanych z brakiem odpowiedniego schronienia 

                                                           
10 Wyrok WSA w Poznaniu z 29.08.2018 r., IV SA/Po 332/18, LEX nr 2547468. 
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przed warunkami atmosferycznymi, psami, wypadkami drogowymi, a także znęcaniem się nad 

nimi. Z tego względu konieczne jest przedsiębranie przez gminy, organizacje społeczne i inne 

instytucje środków prawnych, mających na celu ochronę tych zwierząt.  

 

Zasada współpracy wynika zresztą wprost z art. 3 u.o.z., zgodnie z którym w celu realizacji 

przepisów ustawy Inspekcja Weterynaryjna oraz inne właściwe organy administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz 

z  innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt.  

 

Bardzo ważne pozostaje także podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 

opieki nad kotami wolno żyjącymi. Postawy wobec zwierząt przekładają się na poziom 

respektowania prawa, zaś w przypadku kotów wolno żyjących, mając na uwadze ich 

specyficzny status ustawowy i sytuację faktyczną, nabierają szczególnego znaczenia. 

Odpowiedzialność za postępowanie wobec tych zwierząt jest bowiem w dużej mierze 

rozproszona – istotna jej część spoczywa na gminie, ale koty przebywają także na terenach 

prywatnych zarządców nieruchomości, którzy stosują wobec zwierząt różne praktyki – czasem 

niedopuszczalne, np. pozbywanie się ich poprzez odstraszenie, zaś w ekstremalnych 

przypadkach – trucie. W związku z tym bardzo istotne pozostaje, by polityka wobec kotów 

wolno żyjących znajdująca odzwierciedlenie w gminnych programach opieki nad zwierzętami, 

uwzględniała kształtowanie postaw społecznych wobec nich. 

 

 

Adw. Karolina Kuszlewicz 

 

 

 

Ekspertyza prawna dotycząca ochrony tzw. kotów wolno żyjących, w tym 

sprawowania przez gminy opieki nad tymi zwierzętami, opracowana przez adw. 

Karolinę Kuszlewicz powstała w ramach projektu Bielsko-Biała- miasto przyjazne 

zwierzętom, realizowanego przez Fundację Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt 

 i Fundację "Świat w Naszych Rękach".  

 

Więcej o projekcie i naszych działaniach: www.miastodlazwierzat.pl 

Kontakt: info@miastodlazwierzat.pl 

http://www.miastodlazwierzat.pl/
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Zapraszamy do kontaktu i współpracy! 

Fundacja “Świat w Naszych Rękach” 

www.swiatwnaszychrekach.org  e-mail: biuro@swiatwnaszychrekach.org 

Fundacja Psia Ekipa- Razem dla Zwierząt 

www.psiaekipa.pl  e-mail: info@psiaekipa.pl 

 

 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND) 
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