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Określenie listy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, warunków ich
przetrzymywania oraz sposoby ich znakowania, zgodnie z art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, to główny cel przygotowanego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, warunków ich przetrzymywania
oraz sposobów znakowania tych zwierząt.

Rozporządzenie określa listę gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi z podziałem na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje najbardziej niebezpieczne
gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi. Należą do nich 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. Właściciele tych zwierząt w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia będą zobowiązani przekazać je
podmiotowi uprawnionemu do posiadania. Do ich przetrzymywania uprawnione będą jedynie ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe.

Projekt rozporządzenia nie ogranicza sposobu przekazania zwierząt. Dopuszcza sprzedaż podmiotom upoważnionym do przetrzymywania w kraju lub za granicą. Dopiero
po sześciu miesiącach od dnia wejścia w życie rozporządzenia, właściciel zwierząt gatunków niebezpiecznych wymienionych w kategorii I będzie zobowiązany do ich
nieodpłatnego przekazania uprawnionym placówkom.

Szacuje się, że przekazywanie zwierząt ogrodom zoologicznym będzie miało miejsce w nielicznych przypadkach i placówki te nie powinny mieć problemów z ich
przejęciem.

W kategorii II znalazły się pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych, 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. Gatunki zwierząt z kategorii II będą mogły być w posiadaniu osób prywatnych, po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora
ochrony środowiska na posiadanie i przetrzymywanie oraz na sprowadzanie z zagranicy. Zezwolenie należy uzyskać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia.

Ponadto w proponowanym rozporządzeniu określono warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i
zdrowia ludzi oraz sposoby znakowania tych gatunków zwierząt.

Przypomnijmy, że 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 jest nielegalne.

Wyżej wymienione działania liberalizują dotychczasowe przepisy tak, by były one bardziej przyjazne dla obywateli, a jednocześnie dbały o ich bezpieczeństwo.
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