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PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

 
z dnia …………….2009  r. 

 
w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, warunków ich 

przetrzymywania oraz sposobów znakowania tych zwierząt 
 

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) listę gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi z podziałem na: 
  a) kategorię I - obejmującą najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, 
które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;  
  b) kategorię II - obejmującą pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych 
dla życia i zdrowia ludzi; 
 2) warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków niebezpiecznych 
dla życia i zdrowia ludzi; 
 3) sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. 

§ 2. Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, określa załącznik 
nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Gatunki zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, określa załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. W stosunku do zwierząt gatunków lub grup gatunków niebezpiecznych dla życia 
i zdrowia ludzi, określa się następujące warunki ich przetrzymywania: 
1) spełnienie warunków utrzymania zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup 
gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 5, poz. 32); 
2) zapewnienie konstrukcji i zamknięcia pomieszczenia uniemożliwiających samoistne 

wydostanie się zwierząt;  
3) zapewnienie konstrukcji pomieszczenia uniemożliwiającej osobom postronnym wypuszczenie 

zwierząt bądź jakąkolwiek przypadkową ingerencję wewnątrz pomieszczenia; 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 216, poz. 1606). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 
1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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4) oznakowanie pomieszczenia zawierające: nazwę gatunku zwierzęcia w językach łacińskim 
i polskim (jeżeli polska nazwa istnieje), liczbę zwierząt oraz opis lokalizacji okazów 
w pomieszczeniu; 
5) zapewnienie dostępu do dokumentacji zawierającej informacje o śmierci lub urodzeniu 

zwierząt; 
6) wyposażenie pomieszczenia w informację dotyczącą miejsca przechowywania surowic wraz 

z opisem sposobu ich użycia; 
7) umieszczenie w widocznym miejscu pomieszczenia instrukcji postępowania w razie ukąszenia 

przez zwierzęta jadowite; 
8) umieszczenie w widocznym miejscu pomieszczenia stosownej instrukcji alarmowej.  

§ 5. W stosunku do zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi określa 
się następujące sposoby ich oznakowania: . 
1) przy pomocy elektronicznych systemów identyfikacji zwierząt umożliwiające indywidualne 

rozpoznanie okazu; 
2) na podstawie trzech wyraźnych fotografii okazu wykonanych z przodu, z boku i z tyłu, lub 

fotografii charakterystycznych cech indywidualnych oraz szczegółowego opisu tych cech, 
w przypadku braku możliwości oznakowania przy pomocy elektronicznych systemów 
identyfikacji zwierząt;  
3) oznakowanie wszystkich gatunków zwierząt kręgowych wymienionych w załącznikach 

Konwencji Waszyngtońskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 865/2006 z dnia 4 maja 
2006 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.   

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 
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Załączniki 
do rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia .......(Dz.U. nr, poz.....) 

 

       Załącznik nr 1 

KATEGORIA I - GATUNKI LUB GRUPY GATUNKÓW ZWIERZĄT 
NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRE Z PRZYCZYN NATURALNEJ 

AGRESYWNOŚCI LUB WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNYCH MOGĄ STANOWIĆ 
POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI 

 
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 

 PAJĘCZAKI ARACHNIDA 

 PAJĄKI  ARANEIDA  

 xx Ctenidae 

1.  xx – wszystkie gatunki Phoneutria spp. 

 xx Hexathelidae 

2.  xx – wszystkie gatunki  Atrax spp. 

 xx Sicariidae  

3.  xx – wszystkie gatunki Loxosceles spp. 

 osmatnikowate Theridiidae 

4.  xx – wszystkie gatunki Latrodectus spp. 

 SKORPIONY SCORPIONES 

5.  xx – wszystkie gatunki Buthidae  

 GADY REPTILIA 

 ŁUSKONOŚNE SQUAMATA 

 JASZCZURKI LACERTILIA 

 waranowate Varanidae  

6.  waran z Komodo Varanus komodoensis 

7.  helodermowate – wszystkie gatunki Helodermatidae 

 WĘŻE SERPENTES 

 dusiciele  Boidae 

8.  anakonda zielona Eunectes murinus 

9.  pyton siatkowany Python reticulatus 

10.  pyton skalny Python sebae 

11.  pyton ametystowy Morelia amethistina 

12.  żmijowate – wszystkie gatunki Viperidae  

 połozowate Colubridae 

13.  xx Boiga irregularis 

14.  boomslang Dispholidus typus 

15.  xx Rhabdophis subminiatus 

16.  xx Rhabdophis tigrinus 

17.  xx Elapomorphus lemniscatus 

18.  xx Philodryas olfersii 

19.  xx Tachymenis peruvianus 

20.  xx Xenodon severus 

21.  zdradnicowate – wszystkie gatunki Elapidae 

22.  grzechotnikowate – wszystkie gatunki Crotalidae 

23.  węże morskie – wszystkie gatunki Hydrophidae 

24.  żmije grzebiące – wszystkie gatunki Atractaspididae 
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25.  KROKODYLOWE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem: CROCODYLIA  

    - kajmana okularowego Caiman crocodillus 

    - kajmana szerokopyskiego Caiman latirostris 

    - kajmana żakare Caiman yacare 

    - kajmana karłowatego  Paleosuchus palpebrosus 

    - kajmana Schneidera Paleosuchus trigonatus 

    - krokodyla kongijskiego Osteolaemus tetraspis 

    - aligatora chińskiego Alligator sinensis 

 PTAKI AVES 

26.  kazuary – wszystkie gatunki Casuariidae 

 SSAKI MAMMALIA 

 NACZELNE PRIMATES 

 wyższe naczelne Haplorrhini 

 małpy szerokonose Platyrrhini 

27.  czepiakowate – wszystkie gatunki Atelidae 

 małpy wąskonose Catarrhini 

 zwierzokształtne Cercopithecoidea 

28.  makakowate – wszystkie gatunki, z wyjątkiem: Cercopithecidae 

    - gerez Colobinae spp. 

    - talapoin Miopithecus spp. 

 człekokształtne Hominoidea 

29.  gibonowate – wszystkie gatunki Hylobatidae 

30.  człowiekowate – wszystkie gatunki Hominidae 

 DRAPIEŻNE CARNIVORA 

 psowate Canidae 

31.  wilk Canis lupus 

32.  likaon Lycaon pictus 

 kotowate Felidae 

33.  xx – wszystkie gatunki Pantherinae 

 xx Felinae 

34.  gepard Acinonyx jubatus 

35.  jaguarundi Puma yaguarondi 

36.  kuguar Puma concolor 

37.  hienowate – wszystkie gatunki, z wyjątkiem: Hyaenidae 

    - protela Proteles cristatus 

 łasicowate Mustelidae 

38.  rosomak Gulo gulo 

39.  arirania, wydra olbrzymia Pteronura brasiliensis 

40.  ratel Mellivora capensis 

41.  niedźwiedziowate – wszystkie gatunki Ursidae 

 xx Eupleridae (1) 

42.  fossa Cryptoprocta ferox   

43.  płetwonogie – wszystkie gatunki, z wyjątkiem: Pinnipedia 

    - foki pstrej Phoca largha 

    - foki pospolitej Phoca vitulina 

    - foki szarej Halichoerus grypus 

44.  trąbowce – wszystkie gatunki Proboscidea 

 NIEPARZYSTOKOPYTNE PERISSODACTYLA 

45.  tapiry Tapiridae 

46.  nosorożce – wszystkie gatunki Rhinocerotidae 

 PARZYSTOKOPYTNE ARTIODACTYLA 

47.  wół piżmowy Ovibos moschatus 

48.  gaur Bos gaurus 
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49.  bawół kafryjski Syncerus caffer 

50.  hipopotam nilowy Hippopotamus amphibious 

51.  hipopotam karłowaty Hexaprotodon liberiensis 

 
Objaśnienia: 
Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że: 

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD, 
- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW, 
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin. 

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą. 
xx   Brak nazwy polskiej. 
(1) Rodzina wyłoniona z łaszowatych 
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       Załącznik nr 2 

KATEGORIA II – POZOSTAŁE GATUNKI LUB GRUPY GATUNKÓW 
ZWIERZĄT  NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRE Z PRZYCZYN NATURALNEJ 

AGRESYWNOŚCI LUB WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNYCH MOGĄ STANOWIĆ 
POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI 

 
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 

 PAJĘCZAKI ARACHNIDA 

 SKORPIONY SCORPIONES 

 xx Liochelidae 

1. xx – wszystkie gatunki Hemiscorpius spp. 

 xx Scorpionidae 

2. xx – wszystkie gatunki Nebo spp. 

 xx Vaejovidae 

3. xx – wszystkie gatunki Vaejovis spp. 

 xx Bothriuridae 

 GADY REPTILIA 

 ŁUSKONOŚNE SQUAMATA 

 WĘŻE SERPENTES 

4. dusiciele (1) Boidae 

 KROKODYLOWE  CROCODYLIA  

5. kajman okularowy Caiman crocodillus 

6. kajman szerokopyski Caiman latirostris 

7. kajman żakare Caiman yacare 

8. kajman karłowaty  Paleosuchus palpebrosus 

9. kajman Schneidera Paleosuchus trigonatus 

10. krokodyl kongijski Osteolaemus tetraspis 

11. aligator chiński Alligator sinensis 

 ŻÓŁWIE TESTUDINES 

 skorpuchowate Chelydridae 

12. żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina 

13. żółw sępi Macroclemmys temmincki 

 SSAKI MAMMALIA 

 NACZELNE PRIMATES 

 wyższe naczelne Haplorrhini 

 małpy szerokonose Platyrrhini 

14. płaksowate Cebidae 

 małpy wąskonose Catarrhini 

 zwierzokształtne Cercopithecoidea 

 makakowate  Cercopithecidae 

15. gerezy – wszystkie gatunki Colobinae spp. 

16. talapoiny – wszystkie gatunki Miopithecus spp. 

 SZCZERBAKI XENARTHRA 

17. mrówkojad olbrzymi, m. trójpalczasty Myrmecophaga tridactyla 

 DRAPIEŻNE CARNIVORA 

 psowate Canidae 

18. cyjon Cuon alpinus 

19. wilk grzywiasty Chrysocyon brachyurus 

20. dingo Canis lupus dingo 

 kotowate Felidae 

 xx Felinae 
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21. ryś - wszystkie gatunki Lynx spp. 

22. mormi, kot złoty azjatycki  Catopuma temminckii 

23. badia Catopuma badia 

24. karakal Caracal caracal 

25. NIEPARZYSTOKOPYTNE - wszystkie gatunki, z wyjątkiem: PERISSODACTYLA 

    - tapirów Tapiridae 

    - nosorożców Rhinocerotidae 

    - osła domowego Equus asinus 

    - konia domowego Equus caballus 

 PARZYSTOKOPYTNE ARTIODACTYLA 

26. pekari – wszystkie gatunki Tayassuidae 

27. żyrafy – wszystkie gatunki Giraffidae 

 krętorogie Bovidae  

 xx Alcelaphinae 

28. gnu – wszystkie gatunki Connochaetes spp. 

29. bawolce – wszystkie gatunki Alcelaphus spp. 

30. xx – wszystkie gatunki Damaliscus spp. 

 xx Bovinae 

31. anoa Anoa depressicornis  

32. banteng Bos javanicus  

33. nilgau Boselaphus tragocamelus 

34. eland Taurotragus oryx 

 xx Hippotraginae 

35. oryks – wszystkie gatunki Oryx spp. 

36. xx – wszystkie gatunki Hippotragus spp. 

 oraz  

37. mieszańce gatunków zwierząt wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 
 
Objaśnienia: 
Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że: 

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD, 
- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW, 
- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin. 

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin, rzędów i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą. 
xx Brak nazwy polskiej. 
(1) Gatunki, osiągające ponad 2 m długości ciała, z wyjątkiem gatunków wymienionych w kat. I 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia 
i zdrowia ludzi, warunków ich przetrzymywania oraz sposobów znakowania tych zwierząt, wykonuje 
delegację zawartą w art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 
92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 
1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która została wprowadzona ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237). 

Przepis ustawy o ochronie przyrody w art. 73 ust. 3 obligują do podzielenia zwierząt 
niebezpiecznych na dwie kategorie. Do kategorii I zaliczane są gatunki szczególnie niebezpieczne, 
które będą mogły być przetrzymywane jedynie z ogrodach zoologicznych, cyrkach i placówkach 
naukowych, a do kategorii II - gatunki, które mogą być w posiadaniu osób prywatnych, jeśli będą one 
posiadały stosowne zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Ponadto rozporządzenie 
określa warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt 
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, jak również sposoby ich znakowania.  

W kategorii I znajdują się jedynie gatunki lub grupy gatunków zwierząt wyjątkowo 
niebezpiecznych. Są to śmiertelnie jadowite pajęczaki i węże, duże zwierzęta drapieżne i gatunki, 
co do których istnieją informacje o ich szczególnej agresywności i udokumentowanych wypadkach 
z ich udziałem. Do kategorii II zaliczono gatunki zwierząt, które mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia lub życia ludzi, i z tego względu wymagają szczególnych umiejętności właściciela oraz 
właściwych warunków przetrzymywania. Do tej kategorii zaliczono wiele gatunków jadowitych 
skorpionów, gatunki węży należące do rodziny dusicieli osiągające ponad 2 metry długości nie 
wymienione w kategorii I oraz gatunki zwierząt, które ze względu na agresywność lub wielkość mogą 
stanowić zagrożenie dla ludzi. 

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz niektórych innych ustaw, hodowcy, którzy przetrzymują zwierzęta niebezpieczne 
należące do kategorii II są obowiązani uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, 
na posiadanie i przetrzymywanie, sprowadzanie z zagranicy, sprzedaż, wymianę, wynajem, darowiznę 
i użyczenie podmiotom nieuprawnionym do posiadania lub przekazać zwierzę podmiotowi 
uprawnionemu do posiadania. Właściciele zwierząt należących do I kategorii w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia są zobowiązani przekazać zwierzę podmiotowi 
uprawnionemu do posiadania. Szacuje się, że przekazywanie zwierząt ogrodom zoologicznym 
występować będzie w jednostkowych przypadkach i dlatego te placówki nie powinny mieć problemów 
z ich przejęciem. 
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Jak wspomniano powyżej, ustawodawca przewidział okres aż 6 miesięcy, podczas których 
właściciel zwierząt gatunków niebezpiecznych, wymienionych w kategorii I, powinien przekazać 
posiadane okazy. Ustawodawca nie ogranicza sposobu ich przekazania, co dopuszcza sprzedaż 
podmiotom upoważnionym do ich przetrzymywania w kraju lub za granicą. Dopiero po terminie 
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, właściciel zwierząt gatunków 
niebezpiecznych wymienionych w kategorii I będzie zobowiązany do ich przekazania placówkom 
uprawnionym, za co nie przewiduje się żadnej finansowej rekompensaty. Od ponad 5 lat, tj. od wejścia 
w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, posiadanie zwierząt niebezpiecznych 
w tym drapieżnych czy jadowitych przez osoby prywatne nie jest legalne. Wprowadzenie 
szczegółowych przepisów wykonawczych nie jest zaskoczeniem dla podmiotów zajmujących się 
hodowlą i obrotem tymi gatunkami zwierząt, co trudno uznać za naruszenie konstytucyjnie 
chronionego prawa własności. 

Treść rozporządzenia będzie szeroko konsultowana zarówno ze specjalistami - naukowcami, 
pracownikami ogrodów zoologicznych, jak i organizacjami zrzeszającymi hodowców zwierząt. Tym 
samym  powinno ono uwzględniać zarówno bezpieczeństwo ludzi, jak i interesy hodowców.  

Minister Środowiska podejmując wyżej wymienione działania liberalizuje dotychczasowe 
przepisy tak, by były one bardziej przyjazne dla obywateli, a jednocześnie dbały o ich bezpieczeństwo.  

 Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji, zgodnie 
z przepisami rozrządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 
z późn. zm.). 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia, 
z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych, zostanie umieszczony na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Ministra Środowiska. 

Nie otrzymano zgłoszeń od podmiotów zainteresowanych pracami nad przedmiotowym 
projektem w trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa. 

 Treść tego rozporządzenia jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji (OSR) 
 
 

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia  

Celem wprowadzenia rozporządzenia jest sformułowanie listy gatunków zwierząt 
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, warunków ich przetrzymywania oraz sposobów 
znakowania tych zwierząt, zgodnie z art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn.zm.). 

2. Podmioty, na które oddziałuje niniejszy akt normatywny 

Wprowadzenie niniejszego aktu normatywnego będzie oddziaływało na następujące podmioty: 
Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, starostów oraz Państwową Inspekcję 
Weterynaryjną, i podmioty zajmujące się hodowlą oraz obrotem zwierzętami gatunków 
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. 

3. Konsultacje  

Lista uczestników konsultacji: 

1. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
2. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
3. Instytut Zootechniki w Balicach 
4. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 
5. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
6. Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii 
7. Uniwersytet Śląski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 
8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii 
9. Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Nauk o Zwierzętach, 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
11. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 
12. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 
13. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej 
14. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Wydział Hodowli i Biologii 

Zwierząt 
15. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydział Biotechnologii i Hodowli 

Zwierząt 
16. Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów 
17. Główny Inspektorat Weterynarii 
18. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
19. Centrum Prawa Ekologicznego 
20. Klub Przyrodników 
21. Liga Ochrony Przyrody 
22. Polski Klub Ekologiczny 
23. Polskie Stowarzyszenie Terrarystyczne 
24. Łódzkie Stowarzyszenie Akwarystów i Terrarystów 
25. Podbeskidzkie Towarzystwo Akwarystyczno-Terrarystyczne 
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26. Krajowa Rada Spółdzielcza 
27.  Krajowy Związek Gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowych 
28. Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce 
29. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
30. Polski Związek Łowiecki 

Pozostałe podmioty biorące udział w konsultacjach: 

1. Marszałkowie województw  
2. Starostowie 

Inni uczestnicy konsultacji: 

1. Państwowa Rada Ochrony Przyrody  

Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. 
 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie rozporządzenia może powodować niewielki wpływ na sektor finansów 
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość 
rzeczywistego wpływu na sektor finansów będzie możliwy do określenia po upływie co najmniej roku 
od wejścia w życie rozporządzenia. Po wskazanym okresie czasowym można będzie określić efekty 
dostosowania się właścicieli zwierząt niebezpiecznych do wymaganych warunków, określonych 
w rozporządzeniu. Spełnienie przez właścicieli wymagań dotyczących warunków przetrzymywanych 
zwierząt niebezpiecznych zapobiegnie konfiskacie zwierząt, umożliwiając przetrzymywanie 
ich w dostosowanej do tego jednostce, co jednocześnie nie będzie wpływało na sektor finansów 
publicznych. 

 
5. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

 
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Wprowadzenie w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, może wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się obrotem 
egzotycznymi zwierzętami, ze względu na uregulowanie prawne dotyczące posiadania i obrotu 
gatunkami niebezpiecznymi. 
 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rozwój regionów. 
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