
UCHWAŁA NR XXI/137/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia krytycznego stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378) Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.    Przyjmuje się krytyczne stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt. 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.   

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przesłaniu Posłom i Senatorom RP z obszaru 
okręgu wyborczego do Sejmu RP nr 18, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/137/2020 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 29 września 2020 r. 

Stanowisko Rady Gminy Przesmyki 
w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt 

Rada Gminy wyraża daleko idący niepokój trwającymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Projekt ustawy o zmianie ww. ustawy z dnia 18 września 
2020 r. zawiera w swej treści rozwiązania prawne, które nie służą dobru polskiego rolnictwa. Za szczególnie 
groźne w swych skutkach Rada uznaje przepisy ograniczające ubój religijny w Polsce oraz przyznające 
organizacjom prozwierzęcym prawo do odebrania zwierzęcia gospodarskiego jego właścicielowi. 
Pragniemy dodać, iż ustawa w uchwalonym kształcie zagraża bezpośrednio gospodarstwom rolnym 
prowadzącym produkcję zwierzęcą. Ucierpi również spółdzielczy sektor bankowy, który sfinansował 
w znaczącym stopniu modernizację tych gospodarstw. W dalszym etapie nastąpi zapaść w sektorze usług na 
rzecz tych gospodarstw, co negatywnie odbije się na kondycji firm działających w naszym otoczeniu. 
Efektem tych zmian będzie pauperyzacja społeczeństwa w naszej gminie, gdyż jej mieszkańcy w znacznym 
stopniu są związani z działalnością rolniczą. Ponadto projekt ustawy budzi uzasadnione wątpliwości co do 
jego zgodności z ustawą zasadniczą, głównie w kontekście potencjalnej sprzeczności z zasadami ochrony 
własności, wolności gospodarczej, równego traktowania i niedyskryminacji. 

Mając na uwadze powyższe oraz kierując się troską o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym 
społeczności wiejskiej stanowiącej trzon obywatelski mieszkańców naszej gminy - wyrażamy dezaprobatę 
wobec uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt. Dlatego 
też apelujemy o odrzucenie lub daleko idącą zmianę projektu ustawy, która w pełni uwzględniałaby 
potrzeby oraz słuszne interesy producentów zwierząt gospodarskich. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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