
Szanowni Państwo,

informujemy, iż wszelkie sposoby ograniczania bytowania kotów wolnożyjących oraz innych

zwierząt dzikich, w tym zakazy dokarmiania, wyłapywanie, płoszenie i krzywdzenie, a także

ograniczanie możliwości opieki nad nimi są niezgodne z panującym w Polsce prawem.

1) Zgodnie z definicją „zwierząt wolno żyjących”, obowiązującą zgodnie z art. 4 ust. 21 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), koty

oraz inne zwierzęta dzikie przebywające w ekosystemie miejskim, przystosowane lub/i urodzone

w warunkach niezależnych od człowieka pozostają zwierzętami dzikimi, które w myśl art. 21 w/w

us t a w y stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju

i swobodnego bytu. Koty wolnożyjące stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich

obecność na terenach miejskich w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności

i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem

niebezpiecznych chorób. 

Koty wolno żyjące oraz inne zwierzęta dzikie nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie

wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Wyłapywanie kotów

oraz innych zwierząt dzikich, płoszenie, krzywdzenie, zakazy karmienia oraz wszelkie przejawy

okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania są zabronione i są kwalifikowane przez polskie prawo

jako znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt). W art. 35 Ustawy o ochronie

zwierząt wymiar kary pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami wynosi do lat trzech,

a kary finansowej do kwoty 100 tys. złotych.

2) Zakazy dokarmiania zwierząt dzikich łamią również art. 31 ust. 2 oraz art. 86 Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 2 Konstytucji, każdy jest obowiązany

szanować wolności i prawa innych, nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu

nie nakazuje. W zapisach obowiązującego prawa ustawowego nie ma zakazu dokarmiania zwierząt

wolnożyjących, a wręcz ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa o ochronie przyrody nakazuje

opiekę nad zwierzętami dzikimi. W związku z powyższym każda forma zakazywania obywatelom

Polski dokarmiania i opieki nad zwierzętami wolnożyjącymi oraz prześladowania i szykanowania

ich za takie działania jest łamaniem zapisów Konstytucji RP. Art. 86 Konstytucji RP zobowiązuje

każdego obywatela do dbałości o stan środowiska, którego nierozerwalnym elementem są

zwierzęta w nim przebywające.

3) Wszelkie zakazy dokarmiania zwierząt wolnożyjących oraz działania mające na celu utrudnienie

bytowania tych zwierząt w ekosystemie miejskim łamią również zapisy art. 2 oraz art. 4 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody mówi o obowiązku organów administracji publicznej, osób



prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych dbałości o przyrodę będącą

dziedzictwem i bogactwem narodowym. Ochrona przyrody, w rozumieniu art. 2 ustawy, polega na

zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników

przyrody tj. dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zwierząt prowadzących wędrowny

tryb życia. Celem ochrony przyrody, w tym nas wszystkich jest m.in. zapewnienie ciągłości istnienia

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich u trzymywanie lub

przywracanie do właściwego stanu ochrony oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka

wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Reasumując w Polsce istnieje szereg zapisów prawnych chroniących zwierzęta oraz osoby, które

się nimi opiekują. Obowiązkiem każdego obywatela jest przestrzeganie zapisów prawnych,

wynikających z Konstytucji czy ustaw. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Poza aspektem prawno-formalnym istnieje również moralność i empatia, która buduje nasze

człowieczeństwo. Dbałość o życie i zdrowie bezbronnych istot, jakimi są zwierzęta, powinno

stanowić dla nas dobro wyższe i towarzyszyć nam każdego dnia. Wielkość narodu i jego postęp

moralny można poznać po tym w jaki sposób obchodzi się on ze zwierzętami.


