Warszawa, 2020-01-22
Aleksander Miszalski
minister rolnictwa i rozwoju wsi

Interpelacja nr 1486
Interpelacja w sprawie ustawowego nakazu znakowania
zwierząt
Szanowny Panie Ministrze,
regularnie w debacie publicznej pojawia się temat ustawowego nakazu znakowania zwierząt.
Ministerstwo rolnictwa w 2018 roku zapowiadało złożenie w Sejmie ustawy w omawianym
przedmiocie. Ustawa ta złożona jednak nie została.
W związku z tym, na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 pkt 1 ust. 7
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, chciałbym zadać następujące pytania:
1. Czy ministerstwo prowadzi prace nad przygotowaniem projektu ustawy nakazującej
znakowanie zwierząt (psów i kotów lub psów albo kotów) w Polsce?
2. Jak przedstawia się według wiedzy ministerstwa problem bezdomności psów i kotów w
Polsce?
3. Czy według opinii ministerstwa wprowadzenie ustawowego nakazu znakowania psów i
kotów wpłynęłoby pozytywnie na problem bezdomności tych zwierząt?
4. Czy według opinii ministerstwa wprowadzenie ustawowego nakazu znakowania psów i
kotów pozwoliłoby na efektywne karanie właścicieli tych zwierząt, którzy naruszają
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt?
5. Ile psów i kotów według wiedzy ministerstwa zamieszkuje terytorium Polski?
6. Jak według wiedzy ministerstwa przedstawia się w Polsce problem zjawiska bezpańskich
psów?
7. Ile wyniósłby koszt znakowania wskazanych w odpowiedzi na pytanie 5. zwierząt?
8. Ile schronisk dla zwierząt działa na terytorium Polski?
9. Jakie środki finansowe przeznaczane są na utrzymanie publicznych schronisk dla
zwierząt w Polsce?
10. Czy program powszechnego znakowania psów i kotów w Polsce pozwoliłby według opinii
ministerstwa zmniejszyć ilość schronisk dla zwierząt i byłby tym samym korzystniejszy
ekonomicznie dla Polski w długiej perspektywie czasu?
11. Jak ministerstwo odnosi się do postulatu ustawowego wzmocnienia zadań powiatów o
charakterze pomocniczości w zakresie spełnienia roli lidera w budowie nowych schronisk
dla zwierząt?
12. Ile wyniósł by koszt stworzenia centralnego systemu ewidencji zwierząt, w którym
znajdowałyby się dane każdego znakowania zwierzęcia?
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