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Dz. U. 2022 poz. 2375 

 

 

USTAWA 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

o Centralnym Azylu dla Zwierząt1) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa zadania oraz organizację Centralnego Azylu dla Zwierząt, a także zasady przyjmowania zwierząt 

do Centralnego Azylu dla Zwierząt i postępowania z nimi. 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia i skróty oznaczają: 

1) Centralny Azyl – Centralny Azyl dla Zwierząt; 

2) gatunek chroniony – gatunek objęty ochroną gatunkową określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375); 

3) gatunek CITES – gatunek wymieniony w załącznikach A–D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 

1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE L 61 z 03.03.1997, 

str. 1, z późn. zm.2) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 136); 

4) gatunek niebezpieczny – gatunek niebezpieczny dla życia i zdrowia ludzi określony w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

5) inwazyjny gatunek obcy – inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii wymieniony w wykazie, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych 

gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm.3)), lub inwazyjny gatunek obcy stwarzający 

zagrożenie dla Polski wymieniony na liście określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 2375); 

6) rozporządzenie 1143/2014 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 paździer-

nika 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania 

inwazyjnych gatunków obcych. 

Rozdział 2 

Zadania Centralnego Azylu 

Art. 3. 1. Centralny Azyl jest ośrodkiem, w którym czasowo przetrzymuje się żywe zwierzęta należące do: 

1) inwazyjnych gatunków obcych; 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 

oraz ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 215 z 27.08.2003, str. 3 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 519, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, 

str. 447, Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 40 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 343, Dz. Urz. UE L 215 

z 19.08.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 05.07.2007, str. 39, Dz. Urz. UE L 95 z 08.04.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, 

str. 5, Dz. Urz. UE L 212 z 12.08.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 11.02.2012, str. 133, Dz. Urz. UE L 339 z 12.12.2012, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 212 z 07.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 361 z 17.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 316 z 23.11.2016, str. 1, Dz. Urz. 

UE L 21 z 26.01.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115, Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, 

str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 104. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4. 
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2) gatunków CITES; 

3) gatunków niebezpiecznych; 

4) gatunków chronionych. 

2. W Centralnym Azylu jest możliwe czasowe przetrzymywanie żywych zwierząt innych gatunków niż wymienione 

w ust. 1, należących do: 

1) gatunków obcych w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 1143/2014, niebędących inwazyjnymi gatunkami obcymi 

ani zwierzętami gospodarskimi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i roz-

rodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36); 

2) gatunków dzikich zwierząt niebędących gatunkami CITES, co do których odrębne przepisy weterynaryjne przewidują 

zakaz lub ograniczenia przywozu, tranzytu lub handlu; 

3) zwierząt uzyskanych w wyniku krzyżowania gatunków zwierząt, o których mowa w art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Art. 4. Do zadań Centralnego Azylu należy: 

1) transport i czasowe przetrzymywanie okazów gatunków zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1, przekazanych przez 

organy celne lub organy Policji; 

2) transport i czasowe przetrzymywanie okazów gatunków zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 1, przekazanych przez 

organy administracji publicznej, podmioty i jednostki inne niż wymienione w pkt 1, po uzyskaniu zgody Dyrektora 

Centralnego Azylu; 

3) czasowe przetrzymywanie okazów gatunków zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2, przekazanych przez organy 

celne, organy Policji lub organy administracji publicznej, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centralnego Azylu; 

4) poddawanie zwierząt przyjętych do Centralnego Azylu kwarantannie lub izolacji; 

5) znakowanie zwierząt, wobec których nie dopełniono takiego obowiązku; 

6) wprowadzanie do środowiska przyrodniczego zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu; 

7) przekazywanie zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu innym podmiotom publicznym i prywatnym w kraju 

i za granicą; 

8) humanitarne traktowanie zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu. 

Art. 5. Centralny Azyl współpracuje w szczególności z: 

1) organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji zadań Centralnego Azylu, o których mowa w art. 4 pkt 1–4 i 6, 

mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt, w tym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; 

2) organem zarządzającym, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w za-

kresie realizacji zadań Centralnego Azylu w odniesieniu do gatunków CITES; 

3) organami celnymi i organami Policji w zakresie oznaczania gatunków zwierząt przyjmowanych do Centralnego Azylu 

oraz organizowania szkoleń na ten temat; 

4) ogrodami zoologicznymi, ośrodkami rehabilitacji zwierząt oraz azylami dla zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz innymi podmiotami – na podstawie umów i porozumień zawartych 

w zakresie realizacji zadań Centralnego Azylu, o których mowa w art. 4 pkt 1–4 i 7. 

Art. 6. 1. Przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu potwierdza się protokołem przyjęcia. 

2. Protokół przyjęcia zawiera: 

1) datę przyjęcia zwierzęcia; 

2) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przekazującego zwierzę; 

3) nazwę, siedzibę i adres Centralnego Azylu; 

4) określenie gatunku, wieku i płci zwierzęcia, jeżeli jest to możliwe; 

5) informację o stanie zdrowia zwierzęcia; 

6) informację na temat oznakowania zwierzęcia; 
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7) informację, czy zwierzę stanowi przedmiot postępowania w sprawie orzekania o przepadku; 

8) potwierdzenie zrzeczenia się zwierzęcia na rzecz Skarbu Państwa – w przypadku gdy przekazującym zwierzę jest 

właściciel zwierzęcia; 

9) informację na temat miejsca znalezienia zwierzęcia – w przypadku gdy przekazującym zwierzę jest jego znalazca; 

10) informację, że do zwierzęcia przekazanego do Centralnego Azylu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908 oraz z 2022 r. poz. 2375) zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy, 

w tym przepisów o prawie do żądania znaleźnego oraz prawie nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu do odbioru zwierzęcia przez osobę uprawnioną – w przypadku gdy przekazującym zwierzę jest jego znalazca. 

3. Protokół przyjęcia podpisują przekazujący zwierzę oraz Dyrektor Centralnego Azylu. 

Art. 7. 1. Prośbę o przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu w przypadkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3, 

składa się w formie pisemnej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prośba zawiera nazwę, siedzibę i adres 

albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres składającego prośbę o przyjęcie zwierzęcia. 

2. Dyrektor Centralnego Azylu udziela zgody na przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu w przypadku: 

1) możliwości zapewnienia w Centralnym Azylu właściwych warunków przetrzymywania i opieki, odpowiadających 

potrzebom biologicznym zwierzęcia, mających wpływ na jego zdrowie i dobrostan, 

2) konieczności poddania zwierzęcia kwarantannie lub izolacji 

– o ile pozwala na to bieżące obłożenie Centralnego Azylu umożliwiające zachowanie jego przepustowości i operacyjności 

oraz nie zagraża to przekroczeniu limitu wydatków, o którym mowa w art. 36 ust. 1. 

3. Zgody na przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu udziela się w formie protokołu przyjęcia, o którym mowa 

w art. 6. 

4. Jeżeli udzielono zgody na przyjęcie zwierzęcia, które zbłąkało się lub uciekło, przekazanego przez jego znalazcę: 

1) Dyrektor Centralnego Azylu dokonuje próby ustalenia właściciela lub posiadacza zwierzęcia oraz zamieszcza na stronie 

podmiotowej Centralnego Azylu informację o poszukiwaniu właściciela lub posiadacza zwierzęcia; 

2) Dyrektor Centralnego Azylu zwraca się do starosty właściwego ze względu na miejsce znalezienia zwierzęcia z prośbą 

o ustalenie właściciela lub posiadacza zwierzęcia; 

3) starosta, o którym mowa w pkt 2, sprawdza prowadzone przez siebie rejestry lub występuje do organu prowadzącego 

właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji o poszukiwanym właścicielu lub posiadaczu 

zwierzęcia oraz zamieszcza na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o poszukiwaniu właściciela lub posiadacza zwierzęcia; 

4) starosta, o którym mowa w pkt 2, niezwłocznie informuje Dyrektora Centralnego Azylu o wynikach działań podjętych 

przez niego zgodnie z pkt 3; 

5) w przypadku ustalenia właściciela lub posiadacza zwierzęcia Dyrektor Centralnego Azylu wzywa go niezwłocznie 

do odbioru tego zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; 

6) Dyrektor Centralnego Azylu wydaje zwierzę wezwanemu do odbioru zwierzęcia właścicielowi lub posiadaczowi, przy 

czym w przypadku zwierzęcia, którego posiadanie wymaga zezwolenia, jego wydanie następuje po okazaniu zezwolenia; 

7) zwierzę przechodzi na własność Skarbu Państwa: 

a) po upływie 60 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Centralnego Azylu – w przypadku nieustalenia właściciela lub 

posiadacza zwierzęcia albo 

b) w przypadku gdy ustalony właściciel lub posiadacz zwierzęcia nie odebrał zwierzęcia w terminie, o którym mowa 

w pkt 5. 

5. Dyrektor Centralnego Azylu odmawia udzielenia zgody na przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu w przypadku: 

1) braku możliwości zapewnienia w Centralnym Azylu właściwych warunków przetrzymywania i opieki, odpowiadają-

cych potrzebom biologicznym zwierzęcia, mających wpływ na jego zdrowie i dobrostan; 

2) możliwości umieszczenia zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym, ośrodku rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt; 
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3) bieżącego obłożenia Centralnego Azylu uniemożliwiającego zachowanie jego przepustowości i operacyjności, a także 

wystąpienia ryzyka przekroczenia limitu wydatków, o którym mowa w art. 36 ust. 1. 

6. Odmowy przyjęcia zwierzęcia do Centralnego Azylu udziela się w formie protokołu odmowy przyjęcia. 

7. Protokół odmowy przyjęcia zawiera: 

1) datę złożenia prośby o przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu; 

2) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres składającego prośbę o przyjęcie zwierzęcia; 

3) nazwę, siedzibę i adres Centralnego Azylu; 

4) określenie gatunku, wieku i płci zwierzęcia, jeżeli jest to możliwe; 

5) informację o stanie zdrowia zwierzęcia; 

6) inne informacje o zwierzęciu przekazane przez składającego prośbę o przyjęcie zwierzęcia. 

8. Protokół odmowy przyjęcia podpisuje Dyrektor Centralnego Azylu i przekazuje go niezwłocznie składającemu prośbę 

o przyjęcie zwierzęcia. 

9. Dyrektor Centralnego Azylu w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odmowy przyjęcia przeka-

zuje składającemu prośbę o przyjęcie zwierzęcia uzasadnienie w formie pisemnej zawierające odniesienie do przesłanek, 

o których mowa w ust. 5. 

Art. 8. 1. Zwierzę przyjęte do Centralnego Azylu jest w nim przetrzymywane do dnia: 

1) podjęcia czynności wynikających z art. 38 ust. 4 albo ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375), art. 130 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub art. 36 

ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych po wydaniu przez sąd orzeczenia o przepadku tego 

zwierzęcia; 

2) przekazania właścicielowi lub posiadaczowi zwierzęcia, w przypadkach określonych w art. 7 ust. 4; 

3) zakończenia kwarantanny lub izolacji zwierzęcia i przekazania go podmiotowi, który nie miał warunków umożliwia-

jących przeprowadzenie kwarantanny lub izolacji; 

4) wprowadzenia zwierzęcia do środowiska przyrodniczego po uzyskaniu zezwolenia; 

5) przekazania zwierzęcia podmiotowi uprawnionemu do utrzymywania zwierzęcia, jeżeli podmiot ten wyrazi zgodę 

na przyjęcie zwierzęcia; 

6) uśmiercenia zwierzęcia po uzyskaniu zezwolenia. 

2. Centralny Azyl ponosi koszty: 

1) transportu zwierzęcia przyjętego do Centralnego Azylu, jego leczenia, znakowania, kwarantanny lub izolacji, opieki 

nad nim oraz jego wyżywienia do czasu: 

a) odebrania zwierzęcia przez jego właściciela lub posiadacza – w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 4, 

b) przekazania zwierzęcia, którego właścicielem stał się Skarb Państwa, podmiotom, o których mowa w art. 14; 

2) wprowadzenia zwierzęcia do środowiska przyrodniczego; 

3) uśmiercenia i utylizacji zwłok uśmierconego lub padłego zwierzęcia. 

Art. 9. Zwierzę przyjęte do Centralnego Azylu podlega kwarantannie lub izolacji: 

1) jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów weterynaryjnych; 

2) w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przez lekarza weterynarii. 

Art. 10. Transport zwierzęcia przez inne podmioty odbywa się na podstawie porozumień lub umów, o których mowa 

w art. 5 pkt 4, i dotyczy przypadków, gdy: 

1) nie można go zrealizować pojazdem Centralnego Azylu; 

2) obejmuje on okazy gatunków zwierząt wymienionych w art. 3 ust. 2; 

3) przemawiają za tym względy ekonomiczne lub logistyczne. 
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Art. 11. 1. W Centralnym Azylu: 

1) zapewnia się opiekę weterynaryjną oraz warunki przetrzymywania zwierząt zgodne z biologią danego gatunku zwierząt 

i ich stanem fizjologicznym, zapewniające swobodę ruchu i wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową; 

2) w miejscu, w którym przetrzymuje się zwierzęta należące do gatunków niebezpiecznych, są spełnione warunki, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

3) w miejscu, w którym przetrzymuje się zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych, są spełnione wymogi 

obiektu izolowanego w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia 1143/2014; 

4) są wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę oraz izolację zwierząt. 

2. W odniesieniu do przetrzymywanych w Centralnym Azylu zwierząt należących do gatunków niebezpiecznych oraz 

inwazyjnych gatunków obcych stosuje się system ciągłego nadzoru, środki uniemożliwiające ucieczkę zwierząt oraz inne 

środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i innym zwierzętom. 

3. Dyrektor Centralnego Azylu opracowuje i aktualizuje procedury: 

1) działania na wypadek ucieczki zwierzęcia, w tym plan eliminacji tego zwierzęcia ze środowiska, 

2) działania na wypadek wydostania się zwierzęcia z pomieszczeń przeznaczonych do jego przetrzymywania, ze szczegól-

nym uwzględnieniem zwierząt należących do gatunków niebezpiecznych, 

3) transportu zwierzęcia do i z Centralnego Azylu oraz przemieszczania zwierzęcia na terenie Centralnego Azylu, ze szczegól-

nym uwzględnieniem zwierząt należących do gatunków niebezpiecznych lub inwazyjnych gatunków obcych, 

4) obsługi, w tym sprzątania, pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem obiektu izolowanego, w którym są przetrzy-

mywane zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych lub gatunków niebezpiecznych, 

5) prowadzenia kwarantanny i izolacji zwierząt, w tym postępowania z odpadami oraz dezynfekcji pomieszczeń przezna-

czonych do kwarantanny i izolacji, 

6) postępowania z padłymi albo uśmierconymi zwierzętami, 

7) na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej 

– kierując się potrzebą zapewnienia dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwa sanitarno-

-epidemiologicznego, oraz wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Art. 12. 1. W Centralnym Azylu nie prowadzi się rozmnażania zwierząt. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także wobec zwierząt przekazanych przez Centralny Azyl innym podmiotom w przypad-

kach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2. 

3. Zwierzę urodzone w Centralnym Azylu jest w nim przetrzymywane do czasu rozstrzygnięcia o dalszym postępowaniu 

określonym w art. 13–15. 

Art. 13. 1. Zwierzę należące do gatunku chronionego przetrzymywane w Centralnym Azylu może zostać wprowa-

dzone do środowiska przyrodniczego, jeżeli stanowi własność Skarbu Państwa oraz spełnia warunki określone w przepisach 

z zakresu zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zwierząt. 

2. Zwierzę, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się do środowiska przyrodniczego po uzyskaniu zezwolenia Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do zwierzęcia należącego do gatunku niebezpiecznego, gatunku CITES oraz gatunku, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, jeżeli jednocześnie należy ono do gatunku chronionego. 

Art. 14. 1. Zwierzę przetrzymywane w Centralnym Azylu może zostać przekazane innym podmiotom publicznym lub 

prywatnym: 

1) w kraju i za granicą: 

a) po wydaniu przez sąd orzeczenia o jego przepadku – zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez uprawniony 

organ, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub art. 36 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, lub na warunkach wynikających z art. 38 ust. 1–6 i 8 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 
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b) po zrzeczeniu się go przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa lub przejściu na własność Skarbu Państwa – 

w przypadku zwierzęcia niestanowiącego przedmiotu postępowania w sprawie orzekania o przepadku; 

2) w kraju – przed orzeczeniem jego przepadku w przypadku zwierzęcia stanowiącego przedmiot postępowania w sprawie 

orzekania o przepadku. 

2. Nie przekazuje się zwierzęcia podmiotowi, któremu odebrano to zwierzę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

3. Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, jest nieodpłatne. 

4. Z przekazania zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół przekazania, który zawiera: 

1) datę przekazania zwierzęcia; 

2) nazwę, siedzibę i adres Centralnego Azylu; 

3) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu, któremu zwierzę jest przekazywane; 

4) określenie gatunku, wieku i płci zwierzęcia, jeżeli jest to możliwe; 

5) informację o stanie zdrowia zwierzęcia; 

6) informację na temat oznakowania zwierzęcia; 

7) status prawny zwierzęcia, w szczególności wskazanie, czy zwierzę stanowi przedmiot postępowania w sprawie orze-

kania o przepadku albo czy zwierzę stanowi własność Skarbu Państwa. 

5. Dyrektor Centralnego Azylu, przekazując zwierzę innym podmiotom w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. b i pkt 2, bierze pod uwagę: 

1) możliwość zapewnienia przekazywanemu zwierzęciu właściwej opieki, warunków przetrzymywania oraz wymogów, 

o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; 

2) możliwe do osiągnięcia korzyści dla różnorodności biologicznej, w tym możliwość przywrócenia do środowiska przy-

rodniczego lub ochronę ex situ w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody gatunku, do którego 

należy przekazywane zwierzę, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach z zakresu zdrowia zwierząt oraz 

zwalczania chorób zwierząt. 

6. Osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – 

urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplemen-

tariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, którym ma być przekazane zwierzę, nie mogą być: 

1) prawomocnie ukarani za wykroczenia, o których mowa w art. 37–37b, art. 37d ust. 1 lub art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 127 pkt 1, 3, 5 lub 6, art. 131 pkt 1–3, 5, 8, 11, 13 lub 14 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych – 

w okresie 2 lat poprzedzających przekazanie; 

2) skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855 i 2339), art. 35 ust. 1–2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie zwierząt, art. 127a, art. 128 pkt 1 lub 2 lub art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 34 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych – w okresie 5 lat poprzedzających przekazanie. 

7. Dyrektor Centralnego Azylu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2, przed przekazaniem zwie-

rzęcia, żąda złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia wymogu niekaralności za wykroczenia lub przestępstwa, o których 

mowa w ust. 6. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial-

ności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7, podmiot, któremu jest przekazywane zwierzę, przekazuje: 

1) stosowne zezwolenia, o których mowa w przepisach: 

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w przypadku zwierząt należących do gatunków CITES, 

gatunków niebezpiecznych lub gatunków chronionych, 

b) ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych – w przypadku zwierząt należących do inwazyjnych gatun-

ków obcych; 
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2) dokumenty pokontrolne, wydane w ciągu ostatnich 2 lat, licząc od dnia składania oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 7, dotyczące działalności prowadzonej przez ten podmiot, sporządzone na podstawie kontroli przeprowadzonych 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną – 

jeżeli kontrole były prowadzone. 

10. Dyrektor Centralnego Azylu zwraca się do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska i Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji, czy kontrole podmiotu, o którym mowa w ust. 9, były prowadzone, w tym w celu 

potwierdzenia, czy zostały mu przekazane wszystkie dokumenty pokontrolne. 

11. Zwierzę może zostać przekazane za granicę podmiotowi dającemu rękojmię przetrzymywania zwierzęcia w wa-

runkach zapewniających jego dobrostan, po przedstawieniu Dyrektorowi Centralnego Azylu dokumentów potwierdzających 

tę rękojmię oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust. 5. 

12. Do przekazywania zwierzęcia za granicę nie stosuje się przepisów ust. 6–9. 

Art. 15. 1. Zwierzę przetrzymywane w Centralnym Azylu może zostać uśmiercone: 

1) po wydaniu przez sąd orzeczenia o przepadku zwierzęcia oraz wydaniu przez uprawniony organ decyzji administra-

cyjnej, o której mowa w art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody albo art. 36 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych – w przypadku zwierząt stanowiących przedmiot postępowania w sprawie 

orzekania o przepadku; 

2) gdy: 

a) istnieje konieczność podjęcia działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego dla życia lub 

zdrowia ludzi lub zwierząt, 

b) istnieje konieczność jego bezzwłocznego uśmiercenia w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt, 

c) bezpośrednio zagraża ono innym zwierzętom lub ludziom, a jest niemożliwy inny sposób usunięcia tego zagrożenia, 

d) nie jest możliwe jego wprowadzenie do środowiska przyrodniczego zgodnie z art. 13 lub przekazanie innemu pod-

miotowi zgodnie z art. 14 

– w przypadku zwierząt innych niż określone w pkt 1. 

2. Uśmiercenie zwierzęcia przyjętego do Centralnego Azylu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c lub d, 

wymaga zezwolenia wydawanego na wniosek Dyrektora Centralnego Azylu przez: 

1) odpowiednio Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego 

ze względu na miejsce przetrzymywania zwierzęcia – w przypadku zwierząt należących do gatunków chronionych 

oraz gatunków zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

2) ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych, 

gatunków CITES lub gatunków niebezpiecznych. 

3. W przypadku gdy zwierzę należy do gatunku chronionego i jednocześnie do gatunku CITES lub gatunku niebez-

piecznego, zezwolenie na uśmiercenie wydaje minister właściwy do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii odpowiednio 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu 

na miejsce przetrzymywania zwierzęcia. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3: 

1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię, w drodze 

postanowienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie tej opinii; 

2) minister właściwy do spraw środowiska wydaje zezwolenie na uśmiercenie zwierzęcia w terminie 30 dni od dnia otrzy-

mania wniosku o wydanie zezwolenia. 

5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie przysługuje zażalenie. 

6. Zwierzę uśmierca lekarz weterynarii, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 

oraz z 2022 r. poz. 1570 i 1616), w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego 

i psychicznego. 

7. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt zwierzę może zostać uśmiercone bez zgody właściciela na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii 

w sposób określony w art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 
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Rozdział 3 

Organizacja Centralnego Azylu 

Art. 16. 1. Centralny Azyl jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dys-

ponentem jest minister właściwy do spraw środowiska. 

2. Siedzibą Centralnego Azylu jest miejscowość Warszawianka (gmina Lesznowola, województwo mazowieckie). 

Art. 17. 1. Dyrektor Centralnego Azylu kieruje działalnością Centralnego Azylu i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor Centralnego Azylu może wykonywać swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora Centralnego Azylu. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje Dyrektora Centralnego Azylu oraz, na wniosek Dyrektora Central-

nego Azylu, Zastępcę Dyrektora Centralnego Azylu. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje Dyrektora Centralnego Azylu oraz Zastępcę Dyrektora Central-

nego Azylu. 

5. Stanowisko Dyrektora Centralnego Azylu i Zastępcy Dyrektora Centralnego Azylu może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) posiada wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku prawo lub w zakresie nauk przyrodniczych, nauk leśnych, inży-

nierii środowiska lub nauk rolniczych; 

4) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw należących do właściwości Centralnego Azylu; 

5) posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

6) korzysta z pełni praw publicznych; 

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 289); 

9) nie była prawomocnie ukarana za wykroczenia, o których mowa w art. 127 pkt 1, 3, 5 lub 6 lub art. 131 pkt 1–3, 5, 8, 

11, 13 lub 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 37–37b, art. 37d ust. 1 lub art. 37e ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach 

obcych – w okresie 2 lat poprzedzających otrzymanie powołania. 

6. Powołanie na Dyrektora Centralnego Azylu i na Zastępcę Dyrektora Centralnego Azylu jest równoznaczne z nawią-

zaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140). 

7. Czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do Dyrektora Centralnego Azylu wykonuje minister właściwy 

do spraw środowiska. 

8. W przypadku odwołania Dyrektora Centralnego Azylu minister właściwy do spraw środowiska wyznacza do peł-

nienia jego obowiązków Zastępcę Dyrektora Centralnego Azylu albo inną osobę spełniającą warunki określone w ust. 5, 

na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Art. 18. W ramach kierowania Centralnym Azylem i reprezentowania go na zewnątrz Dyrektor Centralnego Azylu: 

1) realizuje wiążące wytyczne i polecenia ministra właściwego do spraw środowiska, w ramach jego nadzoru, o którym 

mowa w art. 23 ust. 1; 

2) współpracuje z podmiotami, o których mowa w art. 5; 

3) współpracuje z podmiotami, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 28 ust. 15 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 

11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, w zakresie dalszego postępowania z okazami gatunków zwierząt, o których 

mowa w art. 3, co do których orzeczono przepadek – w zakresie poszukiwania podmiotów uprawnionych do utrzymywania 

zwierzęcia oraz w zakresie ustalania wysokości kosztów transportu zwierzęcia, leczenia weterynaryjnego, znakowania, 

kwarantanny lub izolacji, opieki nad nim, jego wyżywienia lub jego uśmiercenia i utylizacji zwłok, poniesionych 

do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego; 
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4) współpracuje ze starostą w zakresie realizacji działań, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 i 4; 

5) opracowuje i aktualizuje procedury, o których mowa w art. 11 ust. 3; 

6) składa wnioski o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie zwierzęcia do środowiska przyrodniczego, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2; 

7) składa wnioski o udzielenie zezwolenia na uśmiercenie zwierzęcia, o których mowa w art. 15 ust. 2; 

8) udziela zgody na przyjęcie zwierzęcia do Centralnego Azylu albo odmawia przyjęcia zwierzęcia do Centralnego Azylu; 

9) przekazuje zwierzę innym podmiotom, o których mowa w art. 14 ust. 1; 

10) prowadzi ewidencję zwierząt przyjętych do Centralnego Azylu; 

11) składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska roczne sprawozdanie z działalności Centralnego Azylu, w terminie 

do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie to dotyczy; 

12) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnego Azylu uproszczone sprawozdanie 

z działalności Centralnego Azylu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie to 

dotyczy; 

13) składa Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informację roczną, w terminie do dnia 31 marca roku następu-

jącego po roku, którego informacja ta dotyczy, w odniesieniu do zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych, 

gatunków niebezpiecznych i gatunków chronionych oraz zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3. 

Art. 19. Ewidencja, o której mowa w art. 18 pkt 10, zawiera: 

1) datę: 

a) przyjęcia zwierzęcia do Centralnego Azylu, 

b) wpisania zwierzęcia do ewidencji, 

c) dokonania zmiany danych wpisanych do ewidencji, 

d) wykreślenia z ewidencji zwierzęcia uśmierconego, padłego, wprowadzonego do środowiska przyrodniczego albo 

przekazanego innemu podmiotowi, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, 

e) przekazania zwierzęcia innemu podmiotowi w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2; 

2) nazwę naukową przetrzymywanego zwierzęcia oraz nazwę polską, jeżeli taka istnieje; 

3) płeć i wiek zwierzęcia, jeżeli jest to możliwe do ustalenia; 

4) źródło pochodzenia zwierzęcia, w szczególności zatrzymanie zwierzęcia w ramach kontroli granicznej, odebranie 

zwierzęcia na podstawie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

lub interwencji, o której mowa w art. 7 ust. 3 tej ustawy, lub odebranie zwierzęcia w wyniku cofnięcia zezwolenia; 

5) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przekazującego zwierzę do Centralnego Azylu; 

6) status prawny zwierzęcia, w szczególności wskazanie, czy zwierzę stanowi przedmiot postępowania w sprawie orzekania 

o przepadku albo czy zwierzę stanowi własność Skarbu Państwa; 

7) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, w szczególności numer oraz umiejscowienie mikroczipa, jeżeli zwierzę zostało 

oznakowane przez wszczepienie mikroczipa; 

8) wskazanie sposobu opuszczenia przez zwierzę Centralnego Azylu, w szczególności zwierzę uśmiercone, padłe, wpro-

wadzone do środowiska przyrodniczego albo przekazane innemu podmiotowi, ze wskazaniem nazwy, siedziby i adresu 

albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu tego podmiotu. 

Art. 20. Roczne sprawozdanie z działalności Centralnego Azylu, o którym mowa w art. 18 pkt 11, zawiera: 

1) liczbę skierowanych do Dyrektora Centralnego Azylu próśb o przyjęcie zwierząt do Centralnego Azylu, liczbę udzie-

lonych zgód na przyjęcie zwierząt oraz liczbę odmów przyjęcia zwierząt ze wskazaniem przyczyny odmowy; 

2) wykaz zwierząt przetrzymywanych w Centralnym Azylu, ze wskazaniem nazwy naukowej oraz nazwy polskiej, jeżeli 

taka istnieje; 

3) liczbę zwierząt, ze wskazaniem nazwy naukowej oraz nazwy polskiej, jeżeli taka istnieje: 

a) przyjętych do Centralnego Azylu, z podaniem źródła pochodzenia oraz statusu prawnego zwierzęcia, 

b) poddanych kwarantannie lub izolacji, 

c) padłych, ze wskazaniem przyczyny, 
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d) uśmierconych, ze wskazaniem przyczyny, 

e) przekazanych innym podmiotom, ze wskazaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania i adresu tych podmiotów; 

4) liczbę i opis zdarzeń, w szczególności pożarów, ucieczek, chorób lub innych niebezpiecznych zdarzeń wymagających 

zastosowania procedur, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1, 2 i 7; 

5) rodzaj i liczbę zawartych porozumień lub umów w zakresie transportu lub przekazania zwierząt innym podmiotom 

w celu przetrzymywania, kwarantanny lub izolacji. 

Art. 21. Uproszczone sprawozdanie z działalności Centralnego Azylu, o którym mowa w art. 18 pkt 12, zawiera liczbę 

zwierząt z podziałem na gatunki: 

1) przyjętych do Centralnego Azylu; 

2) przetrzymywanych w Centralnym Azylu; 

3) wprowadzonych do środowiska przyrodniczego; 

4) przekazanych innym podmiotom; 

5) padłych albo uśmierconych, ze wskazaniem przyczyny. 

Art. 22. Informacja roczna, o której mowa w art. 18 pkt 13, zawiera: 

1) wykaz zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych, gatunków niebezpiecznych i gatunków chronionych 

oraz zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, przetrzymywanych w Centralnym Azylu wraz z ich nazwą naukową 

oraz nazwą polską, jeżeli taka istnieje, a także opisem trwałego oznakowania zwierzęcia, w tym wskazaniem numeru 

oraz umiejscowienia mikroczipa, jeżeli zwierzę zostało oznakowane przez wszczepienie mikroczipa; 

2) liczbę zwierząt wraz z ich nazwą naukową oraz nazwą polską, jeżeli taka istnieje: 

a) przyjętych do Centralnego Azylu, z podaniem źródła ich pochodzenia, 

b) wprowadzonych do środowiska przyrodniczego, 

c) przekazanych innym podmiotom, ze wskazaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania i adresu tych podmiotów, 

d) padłych albo uśmierconych, ze wskazaniem przyczyny. 

Art. 23. 1. Nadzór nad działalnością Centralnego Azylu sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza kontrole działalności Centralnego Azylu na zasadach i w trybie 

przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska może: 

1) wydawać Dyrektorowi Centralnego Azylu wiążące wytyczne i polecenia; 

2) żądać od Dyrektora Centralnego Azylu informacji lub dokumentów dotyczących określonej sprawy albo określonego 

rodzaju spraw. 

Art. 24. Minister właściwy do spraw środowiska nadaje, w drodze zarządzenia, Centralnemu Azylowi statut, w którym 

określa organizację Centralnego Azylu. 

Rozdział 4 

Przepisy karne 

Art. 25. 1. Kto umyślnie narusza zakaz rozmnażania zwierząt przekazanych przez Centralny Azyl innym podmiotom 

w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, 

podlega karze grzywny. 

2. Kto, popełniając czyn, o którym mowa w ust. 1, osiąga korzyści majątkowe z rozmnażania zwierząt przekazanych 

przez Centralny Azyl, 

podlega karze grzywny do 70 000 zł. 

Art. 26. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 25, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124). 
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Rozdział 5 

Zmiany w przepisach 

Art. 27. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) w art. 7 w ust. 1 pkt 3 

otrzymuje brzmienie: 

„3) ogrodowi zoologicznemu, schronisku dla zwierząt, azylowi dla zwierząt lub Centralnemu Azylowi dla Zwierząt, 

o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375), jeżeli 

jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzy-

mywane w ogrodach zoologicznych.”. 

Art. 28. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.4)) 

w art. 400a w ust. 1 pkt 41b otrzymuje brzmienie: 

„41b) finansowanie, w części, funkcjonowania azyli dla zwierząt w rozumieniu art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody oraz Centralnego Azylu dla Zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 

2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375);”. 

Art. 29. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1) w art. 27a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic lub 

likwidacja następują w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, poło-

żenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony.”; 

2) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Okazy gatunków, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane do ogrodów botanicznych, ogrodów 

zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt, azyli dla zwierząt lub Centralnego Azylu dla Zwierząt, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375), zwanego dalej „Centralnym 

Azylem dla Zwierząt”.”; 

3) w art. 64 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Centralnego Azylu dla Zwierząt.”; 

4) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczą ogrodów zoologicznych i placówek naukowych pro-

wadzących badania nad zwierzętami, a zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczą ośrodków rehabilitacji 

zwierząt, azyli dla zwierząt oraz Centralnego Azylu dla Zwierząt.”. 

Art. 30. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) art. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1) zabytków archeologicznych; 

2) zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły, przekazanych do Centralnego Azylu dla Zwierząt, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375).”. 

Art. 31. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1143/2014 oraz w ust. 2 pkt 3, nie stosuje się 

w odniesieniu do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski: 

1) przetrzymywanego w Centralnym Azylu dla Zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. 

o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz. U. poz. 2375), zwanym dalej „Centralnym Azylem dla Zwierząt”; 

2) ujętego w wykazie, o którym mowa w art. 76a ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375), przetrzymywanego w azylu dla zwierząt.”; 

                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 

1504, 1576, 1747, 2088 i 2127. 
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2) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przekazuje to zwierzę: 

a) podmiotowi, który posiada zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b oraz d 

rozporządzenia nr 1143/2014, 

b) podmiotowi, który posiada zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, 

c) do Centralnego Azylu dla Zwierząt albo 

d) do azylu dla zwierząt, albo”; 

3) w art. 28: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. W przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii w wyniku czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2, 

stwierdzi, że zwierzę stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub że niemożliwy jest transport 

tego zwierzęcia, organ celny przekazuje informacje w tym zakresie właściwemu regionalnemu dyrektorowi 

ochrony środowiska.”, 

b) ust. 14–16 otrzymują brzmienie: 

„14. IGO będący zwierzęciem, wobec którego zastosowano art. 31 ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. – Prawo celne, może zostać przekazany przez organ celny do Centralnego Azylu dla Zwierząt, azylu dla 

zwierząt albo ogrodu zoologicznego na koszt podmiotu dokonującego przywozu. 

15. Organ celny przy przekazywaniu IGO będącego zwierzęciem, wobec którego zastosowano art. 31 ust. 1 

pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, do Centralnego Azylu dla Zwierząt, azylu dla zwierząt 

albo ogrodu zoologicznego współpracuje z Centralnym Azylem dla Zwierząt lub podmiotami prowadzącymi azyl 

dla zwierząt lub ogród zoologiczny. 

16. Współpraca, o której mowa w ust. 15, polega w szczególności na: 

1) odbiorze i transporcie zwierzęcia przez Centralny Azyl dla Zwierząt lub podmioty prowadzące azyl dla zwie-

rząt albo ogród zoologiczny; 

2) przekazywaniu informacji dotyczących zwierzęcia, w tym o: 

a) poniesionych kosztach jego transportu, wyżywienia, opieki weterynaryjnej nad nim, jego kwarantanny 

lub izolacji, znakowania lub uśmiercenia, w tym utylizacji zwłok, 

b) uśmierceniu albo padnięciu zwierzęcia.”, 

c) w ust. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot dokonujący przywozu IGO będącego zwierzęciem, wobec którego zastosowano art. 31 ust. 1 pkt 2 albo 3 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ponosi koszty utrzymywania tego zwierzęcia, o których mowa 

w ust. 16 pkt 2 lit. a, poniesione przez podmioty, o których mowa w ust. 15, do czasu:”, 

d) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Organ celny ustala, w drodze decyzji, wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4, 14 i 18, uwzględ-

niając poniesione koszty transportu, wyżywienia, opieki weterynaryjnej, kwarantanny lub izolacji, znakowania lub 

uśmiercenia, w tym utylizacji zwłok.”; 

4) w art. 35 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) nie przekazuje zwierzęcia: 

– podmiotowi, który posiada zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b oraz d 

rozporządzenia nr 1143/2014, 

– podmiotowi, który posiada zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3, 

– do Centralnego Azylu dla Zwierząt albo 

– do azylu dla zwierząt, albo”. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 

Art. 32. Tworzy się Centralny Azyl. 
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Art. 33. 1. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje, w drodze zarządzenia, Pełnomocnika do spraw organizacji 

Centralnego Azylu, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, określając szczegółowy zakres jego zadań i środki niezbędne do ich 

realizacji. 

2. Pełnomocnik wykonuje zadania w zakresie tworzenia i organizacji Centralnego Azylu, w tym: 

1) podejmuje działania w zakresie przygotowania siedziby Centralnego Azylu i jego funkcjonowania, w szczególności 

zawiera umowy; 

2) występuje do właściwych organów administracji publicznej celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych; 

3) współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej; 

4) może zlecać przeprowadzanie ekspertyz; 

5) organizuje nabory na pracowników Centralnego Azylu. 

3. Za obsługę merytoryczną i organizacyjną Pełnomocnika odpowiada urząd obsługujący ministra właściwego do spraw 

środowiska. 

4. Wynagrodzenie Pełnomocnika jest płatne z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw środowiska. 

5. Z chwilą powołania Dyrektora Centralnego Azylu Pełnomocnik kończy swoją działalność. 

6. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 

Art. 34. 1. Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wniosek Pełnomocnika 

wskazuje nieruchomości pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które mogą być 

przeznaczone na wyposażenie Centralnego Azylu. 

2. Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wniosek Pełnomocnika wyłącza 

z zarządu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i przekazuje do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

wskazane przez niego nieruchomości niezbędne do realizacji potrzeb, o których mowa w ust. 1. 

3. Na wniosek Pełnomocnika właściwy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, oddaje w trwały 

zarząd, w drodze decyzji administracyjnej, Centralnemu Azylowi nieruchomości, o których mowa w ust. 2. 

4. Ostateczna decyzja administracyjna o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stanowi podstawę do dokonania 

wpisu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. 

Art. 35. Do spraw wszczętych na podstawie art. 28 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 31 i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 36. 1. W latach 2022–2031 maksymalny całkowity limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finan-

sowym wejścia w życie ustawy wynosi 77,374 mln zł, w tym w: 

1) 2022 r. – 4,831 mln zł; 

2) 2023 r. – 23,984 mln zł; 

3) 2024 r. – 10,041 mln zł; 

4) 2025 r. – 4,666 mln zł; 

5) 2026 r. – 4,753 mln zł; 

6) 2027 r. – 8,931 mln zł; 

7) 2028 r. – 4,913 mln zł; 

8) 2029 r. – 4,997 mln zł; 

9) 2030 r. – 5,084 mln zł; 

10) 2031 r. – 5,174 mln zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków 

związanych z kosztami funkcjonowania Centralnego Azylu. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia 

mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska. 
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Art. 37. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem art. 29 pkt 1, art. 33, art. 34 i art. 36, które 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 


