
 
 

 

 

 

 

 

Uprawnienia Strażnika Miejskiego miasta Legnicy w obszarze ochrony zwierząt 

 

Straż jest jednostką organizacyjną gminy. Wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa 

miejscowego.  

Wśród zadań można wyróżnić zabezpieczenie miejsca przestępstwa lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem 

przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 

świadków zdarzenia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia polega na: a) ogólnej orientacji w miejscu i samym zdarzeniu, b) czynnościach zmierzających do 

zapobieżenia lub złagodzenia dalszym skutkom zdarzenia, c) zatrzymaniu sprawcy, d) ustaleniu ewentualnych świadków zdarzenia, e) zabezpieczeniu śladów 

przed zniszczeniem i zatarciem przez warunki atmosferyczne, f) zabezpieczeniu śladów przed działaniem ludzi lub zwierząt, g) udzieleniu pomocy medycznej. 

W związku z realizowanymi zadaniami określonymi straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych. 

Wśród uprawnień szczegółowych należy wskazać na prawo:  

 udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego 



 
 

 

 

 legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości 

 ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego 

doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji 

 dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: a)   w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary oraz b)  w związku z wykonywaniem ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji  

 nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia 

 dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu; oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych  

 wydawania poleceń 

 zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz 

organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji 

W ramach czynności służbowych strażnicy miejscy mogą zwrócić się o pomoc doraźną do instytucji państwowych (np. urzędy skarbowe), organów 

administracji publicznej (wojewoda, starosta, prezydent miasta) oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie użyteczności publicznej 

(np. przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji). Żądanie udzielenia pomocy może być zgłoszone na dwa sposoby: drogą pisemną oraz za pomocą poczty 

elektronicznej. Ustne  żądanie pomocy może nastąpić w sytuacjach niecierpiących zwłoki w celu: a) ochrony mienia, b) w trakcie pościgu za sprawcą czynu 

zabronionego pod groźbą karą. Zgłoszone ustne żądanie potwierdza się pisemnie lub elektronicznie. Składa się je niezwłocznie po zakończeniu czynności 

służbowych. 



 
 

 

 

W związku z podejmowanymi czynnościami strażnicy miejscy są uprawnieni do zastosowania środków przymusu bezpośredniego: obrony, 

obezwładnienia, kajdanki zakładane na ręce, pałka służbowa, pies służbowy, transportowych, ręczny miotacz substancji obezwładniających, przedmioty 

przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 

Funkcjonariusze zobowiązani są realizować zapisy ustawy o ochronie zwierząt. Art. 1 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt stanowi - Zwierzę, jako 

istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.  Stosujemy ją do zwierząt 

kręgowych. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Miejscowym aktem prawnym o zbliżonej tematyce jest uchwała Nr XXVI/268/12 Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica, która w § 15-19 

stanowi: Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu 

zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. Na tereny użytku publicznego psy 

mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, gdy właściciel 

(opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec nie dotyczy małych psów, z 

wyłączeniem psów umieszczonych w wykazie ras psów uznanych za agresywne. Zwolnienie psa ze smyczy nie może mieć miejsca na terenach, na których 

znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabaw dla dzieci. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do: 1) usuwania 

spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także 

klatki schodowe oraz inne pomieszczenia budynków służące do użytku publicznego, 2) uiszczenia opłaty od posiadania psa oraz wyposażenia go w otrzymany 

identyfikator (znaczek rejestracyjny) umożliwiający identyfikację psa oraz w razie zaistnienia takiej konieczności kontakt z właścicielem. Z obowiązku 

posiadania identyfikatora zwolnieni są posiadacze psów, którzy oznakowali psa. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu 

nieruchomości zwłok padłych zwierząt w sposób obejmujący przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w 

zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu zezwolenie na transport tego typu odpadów albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 



 
 

 

 

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a tym 

przedsiębiorcą. Na terenie miasta Legnicy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

Dopuszcza się utrzymywanie tych zwierząt na obszarach zabudowy zagrodowej. 

Wśród czynów zabronionych jakie ścigają strażnicy miejscy wyróżniamy.  

Wykroczenia w ustawie o ochronie zwierząt: 

Art. 37 ust.1 Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–

5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27. Ust. 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest 

karalne.  

Art. 37a. ust.1 Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia. Rasy psów uznawanych za 

agresywne: 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro 

de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler; 8) akbash dog; 9) anatolian karabash; 10) moskiewski stróżujący; 11) owczarek kaukaski.  

Wykroczenia w ustawie kodeks wykroczeń.  

Art. 77 – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.  

Art.78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne. 

Przestępstwa przeciwko zwierzętom. 

Ustawa o ochronie zwierząt. 

Art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt - Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 

33 lub art. 34 ust. 1–4. Ust.2 Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie 

albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:  

 



 
 

 

 

1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie 

zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu 

innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);  

2. znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;  

3. używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, 

których wykonywanie może spowodować ból;  

4. bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej 

części brzucha, dolnych częściach kończyn;  

5. przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie 

takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;  

6. transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i 

a. przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie 

b. zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres; 

7. używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny 

ból, uszkodzenia ciała albo śmierć 

8. dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami 

sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec 

9. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt  

10. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w 

pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji 

       11.     porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje 



 
 

 

 

12.      stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt 

 

Ustawa Kodeks karny:  

Art. 181 § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach § 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na 

terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza zwierzęta, powodując istotną szkodę,  § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od 

miejsca czynu niszczy albo uszkadza zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową, powodując istotną szkodę.  

Art. 182 § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że 

może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub po-wierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 

roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. 

Wśród orzecznictwa sądowego w tematyce przemocy wobec zwierząt warto przytoczyć: 

 V KK 370/13 wyrok SN 2014-01-16 Pokrzywdzony przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. Niedopuszczalność kumulacji ról pokrzywdzonego i 

oskarżonego w postępowaniu co do tego samego czynu. Ze względu na potrzebę ochrony zwierząt w takich także sytuacjach ustawodawca 

upoważnił do wykonywania praw pokrzywdzonego organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

 

 II AKo 36/11 postanow. s.apel. 2011-09-08 w Krakowie KZS 2011/10/42 Śmierć zwierzęcia nie jest znamienna dla występku znęcania się nad 

zwierzęciem z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 

 

 V KK 187/09 wyrok SN 2009-11-16 LEX nr 553896 Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt może być popełnione tylko umyślnie i to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Znęcaniem się jest natomiast każde z 



 
 

 

 

wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy sposobów bezpośredniego postępowania w stosunku do zwierzęcia, które muszą być objęte zamiarem 

bezpośrednim sprawcy, zamiar odnosi się więc do samej czynności sprawczej, a nie do spowodowania cierpień lub bólu. 

 

 II AKzw 696/05 postanow. s.apel. 2005-10-14 we Wrocławiu OSA 2006/2/5... Wielokrotne uderzanie twardym i tępym przedmiotem psa, mające 

postać znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


