
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 5 lipca 2002 r. Druk nr 136 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 4 lipca 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 4, 9, 37, 40, 41, 42,
46, 64, 65, 68, 71, 74, 83 i 85.

Ponadto komisje informują, że:

� na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Teresa Liszcz i senator Zbigniew
Romaszewski dokonali zmiany treści swojego wniosku o zmianę brzmienia art. 1 pkt 9
ustawy (pkt II ppkt 35 zestawienia wniosków),

� na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:
- senator Adam Jamróz i senator Władysław Mańkut

- wniosek o dodanie pkt 26a w art. 1 ustawy (pkt II ppkt 82 zestawienia
wniosków),

- wniosek o zmianę brzmienia art. 7 ustawy (pkt II ppkt 98 zestawienia
wniosków),

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wniosek o zmianę brzmienia art. 1 pkt 27
ustawy (pkt II ppkt 84 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

(-) Jerzy Pieniążek (-) Genowefa Grabowska



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek  senatorów:
A. Gierka,
A. Kurskiej,
Z. Religi,
K. Sienkiewicz

II. Wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 1  wyklucza głosowanie poprawki nr 2.

1) w art. 1 skreśla się pkt 1; Poprawka
sen. J. Bienia
poparta przez
połączone komisje

2) w art. 1 w pkt 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) używanymi do doświadczeń naukowych,";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

Uwaga:

Poprawki nr  3, 7, 10, 12, 15, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 58, 61,

62, 87, 93 i 96  należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych  poprawek  wyklucza głosowanie poprawek nr 13, 14

i 63. Przyjęcie tych  poprawek będzie miało wpływ na treść

poprawek nr 4 i 57.

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. a) skreśla się wyraz ", testów"; Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:
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Przyjęcie poprawki nr 4  wyklucza głosowanie poprawki nr  5 i 6.

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. a), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) doświadczeniu na zwierzęciu � rozumie się przez to

wykorzystanie zwierzęcia kręgowego do celów doświadczalnych

i testów lub innych celów naukowych, które może u niego

spowodować ból, cierpienie, silny niepokój lub trwałe

uszkodzenie ciała, z wyjątkiem dopuszczonych, najmniej

bolesnych sposobów znakowania, albo uśmiercania zwierząt,";

Poprawka
KRRW, KSZIE
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5  wyklucza głosowanie poprawki nr  6.

5) w art. 1 w pkt 3 w lit. a), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) doświadczeniu na zwierzęciu � rozumie się przez to

wykorzystywanie zwierzęcia kręgowego do celów naukowych

lub dydaktycznych mogące spowodować u niego uszkodzenie

ciała lub inne zaburzenia zdrowotne, w tym ból, cierpienie i lęk,

z wyjątkiem najmniej bolesnych sposobów znakowania

zwierząt,";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

6) w art. 1 w pkt 3 w lit. a), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) doświadczeniu na zwierzęciu � rozumie się przez to

wykorzystanie zwierzęcia do celów naukowych lub

dydaktycznych, mogące u niego spowodować uszkodzenie ciała

lub inne zaburzenia zdrowotne, w tym ból, cierpienie, lęk, z

wyjątkiem znakowania zwierząt,";

Poprawka
sen. J. Bienia

7) w art. 1 w pkt 3 po lit. a) dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a)teście na zwierzęciu � rozumie się przez to wykorzystywanie

zwierzęcia inne niż określono w pkt 1, w celu badania

jakości produktu",";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:
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Przyjęcie poprawki nr 8  wyklucza głosowanie poprawki nr  9.

8) w art. 1 w pkt 3 w lit. e) skreśla się wyrazy "psy, koty," oraz wyrazy

"oraz zwierzęta naczelne z wyjątkiem człowieka";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

9) w art. 1 w pkt 3 w lit. e) skreśla się wyrazy "z wyjątkiem człowieka"; Poprawka
KSZIE
poparta przez
połączone komisje

10) w art. 1 w pkt 3 w lit. e) skreśla się wyrazy "i testach"; Poprawka sen.
J. Cieślaka

11) w art. 1 w pkt 3 w lit. f), skreśla się pkt 21; Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

12) w art. 1 w pkt 3 w lit. f):

a) w pkt 22 skreśla się wyrazy "lub testów",

b) w pkt 23 skreśla się wyrazy "lub testy" oraz wyrazy "lub testów";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13  wyklucza głosowanie poprawki nr  14.

13) w art. 1 w pkt 3 w lit. f), w pkt 23 skreśla się wyrazy "lub testy" oraz

wyrazy "lub testów";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

14) w art. 1 w pkt 3 w lit. f), w pkt 23 skreśla się wyrazy "lub testy"; Poprawka
sen. J. Bienia

15) w art. 1 w pkt 4 dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

" a1) skreśla się pkt 13;

Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:

Poprawki nr 16 i 21 należy głosować łącznie.
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Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 22.

16) w art. 1 w pkt 5 w lit. a), w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się

wyraz "czasowo";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 17  wyklucza głosowanie poprawki nr  18.

17) w art. 1 w pkt 5 w lit. b), ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzędu lub

na wniosek Policji, lekarza weterynarii, inspektora Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona

zwierząt.";

Poprawka
sen. J. Bienia

18) w art. 1 w pkt 5 w lit. b), w ust. 1a wyrazy "lub upoważnionego

przedstawiciela organizacji społecznej" zastępuje się wyrazami "lub

inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub

inspektora innej organizacji społecznej";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 19  wyklucza głosowanie poprawki nr  20.

19) w art. 1 w pkt 5 skreśla się lit. c); Poprawka
sen. J. Bienia

20) w art. 1 w pkt 5 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w ust. 3 wyrazy "lub upoważniony przedstawiciel innej

organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania"

zastępuje się wyrazami "lub inspektor innej organizacji

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona

zwierząt";";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

21) w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) skreśla się ust. 6.";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego
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22) w art. 1 w pkt 5 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

lub innej organizacji społecznej, na której wniosek podjęto

działanie określone w ust. 1 może wystąpić do sądu z

wnioskiem o pozbawienia dotychczasowego właściciela

prawa własności.

8. Właściciel, któremu odebrano czasowo zwierzę lub wobec

którego złożono wniosek o pozbawienie własności

zwierzęcia jest zobowiązany do ponoszenia kosztów

utrzymania i leczenia zwierzęcia przez okres czasowego

odebrania lub do wydania wyroku sądowego.";";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:

Poprawki nr 23 i 91 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 24 i 92.

23) w art. 1 w pkt 6, w art. 10 w ust. 1 po wyrazach "za agresywną"

dodaje się wyrazy "lub mieszańca agresywnego";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

Uwaga:

Poprawki nr 24  i 92  należy głosować łącznie.

24) w art. 1 w pkt 6, w art. 10 w ust. 1 po wyrazie "agresywną" dodaje

się wyrazy "oraz mieszańców tych ras";

Poprawka
sen. J. Bienia

25) w art. 1 w pkt 6, w art. 10 w ust. 3 po wyrazach "w Polsce" dodaje

się wyrazy "oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub

innej organizacji społecznej o podobnym celu działania";

Poprawka
sen. J. Bienia
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Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 26  wyklucza głosowanie poprawki nr  27.

26) w art. 1 w pkt 7 przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w

szczególności utrzymywanie dla nich schronisk, humanitarne

ich wyłapywanie oraz sterylizacja należą do zadań własnych

gmin. Jedno schronisko może być utrzymywane przez więcej

niż jedną gminę.",";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

27) w art. 1 w pkt 7 w lit. b), ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym ich

wyłapywanie oraz utrzymanie schronisk i rozstrzyganie o

dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, należy do zadań

własnych gmin i odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady

gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem

weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego

przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem

działania jest ochrona zwierząt.";

Poprawka
sen. E. Serockiej

28) w art. 1 w pkt 7 w lit. b) wyrazy "upoważnionego przedstawiciela"

zastępuje się wyrazami "właściwego Zarządu Towarzystwa Opieki

nad Zwierzętami w Polsce lub zarządu innej";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

29) w art. 1 w pkt 7 lit. c ) otrzymuje brzmienie:

"c) w ust. 4 wyrazy "Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

oraz inne organizacje społeczne o podobnym statutowym celu

działania mogą" zastępuje się wyrazami "Organizacje społeczne,

których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

powinny";";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej
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30) w art. 1 w pkt 7 w lit. c) wyrazy "Organizacje społeczne" zastępuje

się wyrazami "Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz

inne organizacje społeczne";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

31) w art. 1 w pkt 8, art. 11a otrzymuje brzmienie:

"Art. 11a. Rada gminy może, w drodze uchwały, przyjąć program

zapobiegający bezdomności zwierząt obejmujący:

1) obowiązkową rejestrację i trwałe oznakowanie psa, nie

powodujące cierpienia i bólu,

2) sterylizację albo kastrację zwierząt,

3) poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt,

4) usypianie ślepych miotów,

5) zakaz hodowli lub rozmnażania zwierząt domowych.";

Poprawka
sen. J. Bienia

32) w art. 1 w pkt 8, w art. 11a w ust. 1 wyraz "może" zastępuje się

wyrazem "powinna";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

33) w art. 1 w pkt 9 dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Zwierzęta powinny mieć wystarczającą ilość miejsca do

położenia się w naturalnej pozycji, chodzenia i wykonywania

innych ruchów właściwych dla danego gatunku.

2b.Zwierzęta gospodarskie � ssaki powinny mieć zapewnioną

odpowiednią ściółkę.

2c. Zwierzęta powinny mieć zapewniony dobowy cykl światła i

ciemności.",";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

34) w art. 1 w pkt 9 w lit. c):

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 3a" dodaje się wyrazy

"i 3b",

b) dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej
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"3b. Zabrania się chowu lub hodowli zwierząt w warunkach

sztucznego oświetlenia przekraczającego 12 godzin w ciągu

doby.";

Uwaga:

Poprawki nr  35 i 97  należy głosować łącznie.

35) w art. 1 w pkt 9 w lit. d):

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4a i 4b" zastępuje się wyrazami

"ust. 4a � 4c",

b) po ust. 4b dodaje się ust 4c w brzmieniu:

"4c. Zabrania się klatkowego chowu drobiu.";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

36) w art. 1 w pkt 9 dodaje się lit. d1) w brzmieniu:

"d1) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Zabrania się przemysłowej technologii chowu zwierząt w

celach rzeźnych powyżej 1000 sztuk świń lub 600 sztuk

bydła w jednej farmie w promieniu 3 kilometrów.",";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

37) w art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) skreśla się art. 13;";

Poprawka KRRW
poparta przez

połączone

komisje

38) w art. 1 w pkt 12 skreśla się lit. a); Poprawka sen.
A. Koszady

39) w art. 1 w pkt 12 w lit. b) wyraz "minimalne" zastępuje się wyrazem

"właściwe";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

40) w art. 1 w pkt 16, w art. 22 w ust. 2  wyrazy "wydaje się" zastępuje

się wyrazami "może być wydane";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego
poparta przez
połączone komisje



9

41) w art. 1 w pkt 19 w lit. a) w tiret drugim, w pkt 3 wyrazy "których

kopyta" zastępuje się wyrazami "których tylne kopyta";

Poprawka sen.
G. Ferenc
poparta przez

połączone

komisje

42) w art. 1 w pkt 19 w lit. d), w ust. 6 wyrazy "i tryb potwierdzania"

zastępuje się wyrazami "oraz tryb uzyskiwania i potwierdzania";

Poprawka KRRW
poparta przez

połączone

komisje

43) w art. 1 w pkt 21 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) w ust. 1 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy "i testy";

Poprawka
senatorów:
J. Bienia,
J. Cieślaka

44) w art. 1 w pkt 21 po lit. a) dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i testów";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

45) w art. 1 w pkt 21 po lit. a) dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz ich

kontroli",";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

46) w art. 1 w pkt 21 dodaje się lit. b1) w brzmieniu:

"b1) w ust. 3 i 4 po wyrazie "weterynaryjnych," dodaje się wyraz

"rolniczych,",";

Poprawka KRRW
poparta przez

połączone

komisje

47) w art. 1 w pkt 21 w lit. c) skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy "lub

testów";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

48) w art. 1 w pkt 21 w lit. e) skreśla się wyrazy "i testy"; Poprawka sen.
J. Cieślaka

49) w art. 1 w pkt 21 w lit. f), ust. 8a otrzymuje brzmienie:

"8a. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1,

wyznacza osobę lub osoby odpowiedzialne za opiekę nad

zwierzętami oraz zapewnienie im warunków bytowania

określonych w ustawie i w przepisach wykonawczych do

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego
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ustawy.";

50) w art. 1 w pkt 21 w lit. f), w ust. 8b skreśla się wyrazy "lub testów"; Poprawka
senatorów:
J. Bienia,
J. Cieślaka

51) w art. 1 w pkt 21 w lit. g) skreśla się wyrazy "lub testów"; Poprawka
senatorów:
J. Bienia,
J. Cieślaka

52) w art. 1 w pkt 21 w lit. g) po wyrazie "podlega" dodaje się wyraz

"jej";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego

53) w art. 1 w pkt 22 w lit. a) i b) skreśla się wyrazy "i testów"; Poprawka sen.
J. Cieślaka

54) w art. 1 w pkt 22 w lit. b), w ust. 1b po wyrazach "zwierząt

bezdomnych" dodaje się wyrazy "i wolno żyjących (dzikich)";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

55) w art. 1 w pkt 22 w lit. d), w ust. 3a w pkt 5 kropkę zastępuje się

przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) opinię powiatowego lekarza weterynarii o warunkach utrzymania

zwierząt i kwalifikacjach właściciela i osób odpowiedzialnych za

opiekę nad zwierzętami.";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

56) w art. 1 w pkt 22 w lit. e) skreśla się wyrazy "lub testy"; Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 57  wyklucza głosowanie poprawki nr 59.

57) w art. 1 w pkt 22 w lit. f), ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zabrania się używania do doświadczeń  lub testów:

1) zwierząt dzikich oraz gospodarskich z wyjątkiem gdy cel

doświadczenia lub testu nie może być osiągnięty przy użyciu

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego
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innych zwierząt,

2) zwierząt gatunków uznanych za zagrożone wyginięciem, o

których mowa w załączniku I do Konwencji o

międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami

gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w

Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz.U. z 1991, Nr 27,

poz. 112 i z 2000 r., Nr 66, poz. 802), z wyjątkiem gdy

doświadczenie lub test ma na celu ochronę tych gatunków

albo kiedy użycie tych zwierząt jest niezbędne dla

osiągnięcia ważnego celu biomedycznego.";

58) w art. 1 w pkt 22 w lit. f), w ust. 5:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "lub testów",

b) w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub testu",

c) w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub test";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

59) w art. 1 w pkt 22  w lit. f), w ust. 5  pkt 1  otrzymuje brzmienie:

"1) zwierząt gospodarskich, jeżeli cel doświadczenia naukowego nie

może być osiągnięty przy użyciu innych zwierząt,";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego

60) w art. 1 w pkt 22, w lit. f):

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 5" zastępuje się wyrazami "ust. 5

� 7",

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Dla transportu zwierząt w celach rzeźnych minister właściwy

do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, wprowadzi

obowiązek otrzymania przez przewoźnika licencji,

określając warunki jej otrzymania, okres obowiązywania,

tryb wydawania i ewentualnego odbioru oraz opłaty.

7. Jaskrawe wykroczenie przeciw ustawie powoduje utracenie

licencji przez przewoźnika.";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego



12

61) w art. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) w art. 31 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przeprowadzania na zwierzętach testów,",";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

62) w art. 1 w pkt 23, w art. 32 w pkt 2 skreśla się czterokrotnie użyte

wyrazy "lub testów" oraz wyrazy "lub testami";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

63) w art. 1 w pkt 23, w art. 32 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub testów"; Poprawka
sen. J. Bienia

64) w art. 1 w pkt 23, w art. 32 w pkt 2 skreśla się wyraz "szczegółowe"; Poprawka KRRW
poparta przez

połączone

komisje

65) w art. 1 w pkt 25:

1) przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 pkt 6 skreśla się wyrazy "na obszarach parków

narodowych i rezerwatów przyrody",

2) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Gdy bezzwłoczne uśmiercenie zwierzęcia jest

niezbędne do realizacji zadań związanych z ochroną

przyrody, potrzebę uśmiercenia zwierzęcia stanowiącego

zagrożenie stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej,

odpowiednio, nadleśniczy na terenie obwodu

łowieckiego bądź dyrektor parku narodowego, na

obszarze którego znajduje się zwierzę. Uprawnionym do

wykonania decyzji są odpowiednio, upoważnieni przez

nadleśniczego dzierżawcy lub zarządcy obwodów

łowieckich, bądź upoważnieni przez dyrektora parku

narodowego pracownicy wchodzący w skład Służby

Parków Narodowych.".";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
J. Pieniążka,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyski

ego,
Z. Zychowicza
poparta przez

połączone

komisje

66) w art. 1 w pkt 25 w lit. b) wyrazy "inspektor organizacji społecznej" Poprawka sen.
J. Cieślaka
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zastępuje się wyrazami "inspektor Towarzystwa Opieki nad

Zwierzętami w Polsce lub inspektor innej organizacji społecznej";

67) w art. 1 w pkt 25 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) w ust. 3a w zdaniu pierwszym po wyrazie "stwierdza" dodaje się

wyrazy ", po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza

weterynarii,";";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

Uwaga:

Poprawki nr 68 i 74 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 69, 73,

75, 76, 77, 78, 79, 80 i 81 .

68) w art. 1 w pkt 25 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Na terenach poza obszarami obwodów łowieckich oraz

parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 3a,

podejmuje właściwy terytorialnie starosta po uzgodnieniu z

powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu

opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji

społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona

zwierząt.";";

Poprawka
sen. J. Pieniążka
poparta przez

połączone

komisje

Uwaga:

Poprawki nr 69 i 75 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr  73, 76,

77, 78, 79, 80 i 81 .

69) w art. 1 w pkt 25 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Na terenach poza obszarami obwodów łowieckich oraz

parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 3a,

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyski
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podejmuje starosta.";"; eo,
Z. Zychowicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 70  wyklucza głosowanie poprawki nr 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80 i 81 .

70) w art. 1 skreśla się pkt 26; Poprawka
senatorów:
A Kurskiej,
K. Piesiewicza,
Z. Religi,
J. Sagatowskiej,
R. Smoktunowicza,
E. Wittdbrodta

71) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a w ust. 1 skreśla się wyrazy ", w tym

gospodarki łowieckiej,";

Poprawka
KSZIE
poparta przez

połączone

komisje

72) w art.1 w pkt 26, w art. 33a w ust. 2 po wyrazach "Ochrony

Przyrody," dodaje się wyrazy " Towarzystwa Opieki nad

Zwierzętami w Polsce,";

Poprawka sen.
J. Cieślaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 73  wyklucza głosowanie poprawek nr 76,

77, 78, 79, 80 i 81.

73) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a skreśla się ust. 3; Poprawka
KSZIE

74) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a skreśla się ust. 3; Poprawka
sen. J. Pieniążka
poparta przez
połączone komisje
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75) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a skreśla się ust. 3; Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego,
Z. Zychowicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 76 wyklucza głosowanie poprawek nr  77,

78, 79, 80 i 81.

76) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a skreśla się ust. 3; Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego,
R. Smoktunowicza,
M. Szyszkowskiej

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 77 wyklucza głosowanie poprawek nr 78, 79,

80 i 81.

77) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wałęsające się psy i koty przebywające bez opieki i dozoru

człowieka na terenie obszarów łowieckich w odległości większej

niż 200 m od zabudowań mieszkalnych i stanowiące zagrożenie

dla zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych mogą być

zwalczane przez dzierżawców lub zarządców obwodów

łowieckich, ale przy udziale i w obecności członka Towarzystwa

Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o

podobnym statutowym celu działania.";

Poprawka
sen. K. Pawełka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 78  wyklucza głosowanie poprawki nr  79, 80

i 81.

78) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie

"3. Włóczące się psy i koty, przebywające bez opieki i dozoru

człowieka na terenie obwodów łowieckich, poza

zabudowaniami mieszkalnymi, stanowiące zagrożenie dla

zwierząt dziko żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być

Poprawka KRRW
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zwalczane, z zastrzeżeniem ust. 4, przez dzierżawców lub

zarządców obwodów łowieckich.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sposób zwalczania, o którym mowa w ust. 3, określi zarząd

powiatu w formie uchwały o charakterze porządkowym,

podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii

oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela

organizacji społecznej, której statutowym celem działania

jest ochrona zwierząt.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 79  wyklucza głosowanie poprawek nr  80 i

81.

79) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie

"3. Psy i koty, przebywające bez opieki i dozoru człowieka na

terenie obwodów łowieckich, poza zabudowaniami

mieszkalnymi, stanowiące zagrożenie dla zwierząt dziko

żyjących, w tym zwierząt łownych, mogą być zwalczane, z

zastrzeżeniem ust. 4, przez dzierżawców lub zarządców

obwodów łowieckich.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sposób zwalczania, o którym mowa w ust. 3, określi zarząd

powiatu w formie uchwały o charakterze porządkowym,

podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii

oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela

organizacji społecznej, której statutowym celem działania

jest ochrona zwierząt.";

Poprawka sen.
M. Żenkiewicza

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 80 wyklucza głosowanie poprawki  81.

80) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a: Poprawka sen.
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie

"3.  Psy i koty przebywające bez opieki i dozoru człowieka na

terenie obwodów łowieckich lub obszarów przyrody chronionej -

poza zabudowaniami, podwórzami i ogrodami, w odległości

ponad 200 m od nich, stanowiące zagrożenie dla zwierzą dziko

żyjących, mogą być zwalczane z zastrzeżeniem ust. 4 przez Straż

Leśną i Służbę Parków Narodowych oraz upoważnione służby

wyłonione przez Polski Związek Łowiecki.";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sposób zwalczania, o którym mowa w ust. 3, określi zarząd

powiatu w formie uchwały o charakterze porządkowym,

podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii

oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela

organizacji społecznej, której statutowym celem działania

jest ochrona zwierząt.";

W. Łęckiego

81) w art. 1 w pkt 26, w art. 33a w ust. 3 wyrazy "Zdziczałe psy i koty"

zastępuje się wyrazami "Psy i koty";

Poprawka sen.
W. Pawłowskiego

Uwaga:

Poprawki nr 82 i 98  należy głosować łącznie.

82) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 1 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) dodaje się art. 33b w brzmieniu:

"33b. Samorządy powiatowe wprowadzą czytelne sposoby

znakowania zwierząt domowych umożliwiające ich jednoznaczną

identyfikację. Koszty znakowania w 50% pokrywają właściciele

zwierząt.";

Poprawka senatorów:
A Jamroza,
W. Mańkuta

Uwaga:
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Przyjęcie poprawki nr 83 wyklucza głosowanie poprawki nr  84.

83) w art. 1 w pkt 27 lit. b) otrzymuje:

"b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy

poddawaniu zwierząt szczególnym sposobom uboju na

lokalne potrzeby życia religijnego zarejestrowanych

kościołów i innych związków wyznaniowych.",";

Poprawka
senatorów:
K. Doktorowicz,
B. Litwińca,
B. Podgórskiego,
A. Wielowieyskiego
poparta przez

połączone

komisje

84) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 27 lit. b) otrzymuje:

"b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy

poddawaniu zwierząt szczególnym sposobom uboju na lokalne

potrzeby zarejestrowanych stowarzyszeń religijnych.",";

Poprawka KRRW

85) w art. 1 w pkt 27 w lit. c) skreśla się wyraz "zawodowego"; Poprawka KRRW
poparta przez

połączone

komisje

86) w art. 1 w pkt 28, art. 34a otrzymuje brzmienie:

"Art. 34a. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w zakresie

warunków bytowania zwierząt i ich stanu zdrowotnego i

sanitarnego.";

Poprawka
sen. J. Bienia

87) w art. 1 w pkt 28, w art. 34a w ust. 4 skreśla się wyrazy "i testów"

oraz wyrazy "lub testów";

Poprawka
senatorów:
J. Bienia,
J. Cieślaka

88) w art. 1 w pkt 29 w lit. a), w ust. 1 po wyrazach "i art. 31," dodaje się

wyrazy "albo nie sprawuje nadzoru nad zwierzętami domowymi,

Poprawka
sen. E. Serockiej
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które niszczą zwierzęta dzikie,";

89) w art. 1 w pkt 29 skreśla się lit. b); Poprawka
sen. J. Bienia

90) w art. 1 w pkt 30 skreśla się lit. b); Poprawka
sen. J. Bienia

91) w art. 1 w pkt 31, w art. 37a w ust. 1 po wyrazach "za agresywną"

dodaje się wyrazy "lub mieszańca agresywnego";

Poprawka sen.
M. Szyszkowskiej

92) w art. 1 w pkt 31, w art. 37a w ust. 1 po wyrazie "agresywną" dodaje

się wyrazy "lub mieszańca tych ras";

Poprawka
sen. J. Bienia

93) w art. 3 skreśla się wyrazy "lub testy"; Poprawka sen.
J. Cieślaka

94) w art. 4 w pkt 1 po wyrazie "agresywną" dodaje się wyrazy "lub jego

mieszańca";

Poprawka
sen. J. Bienia

95) w art. 5 w zdaniu wstępnym po wyrazie "Weterynaryjna" dodaje się

wyrazy "w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

w Polsce";

Poprawka
sen. J. Szafrańca

96) w art. 5 w pkt 1 skreśla się dwukrotnie występujące wyrazy

"i testów";

Poprawka
senatorów:
J. Biania,
J. Cieślaka

97) w art. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy

"z wyjątkiem art. 12 ust. 4c ustawy, o której mowa w art. 1, który

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.";

Poprawka
senatorów:
T. Liszcz,
Z. Romaszewskiego
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98) Uwaga:

poprawka wycofana
w art. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem

art. 33b ustawy, o której mowa w art. 1, który wchodzi w życie po upływie

12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy".

Poprawka senatorów:
A Jamroza,
W. Mańkuta

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


