
ul.  Akademicka 4, 15-267 Bia łystok 
tel . :  (85) 739 91 00, fax: (85) 739 91 09, e-mai l :  LB I@nik.gov.p l  

Adres korespondencyjny: Skr.poczt.  9 , 15-950 Bia łystok 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Białymstoku 

Białystok, dnia 22 października 2010 r. 

 

 

 
Pan 
Anatol Ochryciuk 
Burmistrz Miasta Hajnówka 

  
LBI-4101-07-04/2010 
P/10/124 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

przeprowadziła w Urzędzie Miasta Hajnówka (zwanym w dalszej treści „Urzędem”) kontrolę 

przestrzegania prawa ochrony zwierząt w latach 2008-2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 

4 października 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działania samorządu Miasta w badanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny było ustanowienie 

i stosowanie regulacji w zakresie humanitarnego postępowania ze zwierzętami i zapobiegania ich 

bezdomności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami przeznaczonymi na ochronę zwierząt. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego lokalizacji schroniska dla zwierząt oraz niepełnej realizacji Programu 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt.  

1.  W mieście wprowadzono i stosowano regulacje dotyczące humanitarnego 

postępowania ze zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, a mianowicie: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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− w lutym 2001 r. przyjęto Regulamin wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta 

Hajnówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi2; 

− w grudniu 2005 r. uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Hajnówka3 określający m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

związane z ochroną przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz z utrzymaniem 

czystości w miejscach publicznych. Projekt uchwały był konsultowany z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce; 

− w kwietniu 2006 r. ustalono Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych4; 

− w lutym 2009 r. przyjęto Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Hajnówka5 mający na celu m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

i bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

oraz edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

W Urzędzie stworzono też odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

związanych z ochroną praw zwierząt, powierzając ich prowadzenie Referatowi Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pracownikom wykonującym te zadania, z wyjątkiem 

jednego pracownika gospodarczego, uczestniczącego w akcjach odławiania bezdomnych 

psów6, nie zapewniono jednak udziału w szkoleniach z zakresu ochrony praw zwierząt. 

2.  W latach 2009-2010 Miasto skutecznie i efektywnie realizowało zadania określone 

art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt7, w tym większość zadań 

ujętych w Programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, bowiem: 

− przeprowadzono 12 akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, w wyniku których 

umieszczono w schronisku 24 psy (we wszystkich przypadkach dochowano postanowień 

                                                 
2 uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr XXIV/170/01 z dnia 21 lutego 2001 r., podjęta na podstawie art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz § 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) 
3 uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr XXXI/190/05 z dnia 28 grudnia 2005 r., podjęta stosownie do postanowień 
art.4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 
4 zarządzenie Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 27/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r.  
5 uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr XXIV/139/09 z dnia 24 lutego 2009 r. 
6 w 2005 r. brał udział w szkoleniu pn. „Pracownik zbierający bezpańskie zwierzęta”, zorganizowanym przez 
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, posiadające status jednostki szkoleniowej nadany przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Bydgoszczy (nr ew. 2.04/00093/2005) 
7 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm., zwana dalej „ustawą o ochronie zwierząt”  
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regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt). W okresie objętym kontrolą 

prowadzono również odłowy interwencyjne (w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców 

i Policji), w wyniku których wyłapano i dostarczono do schroniska 44 bezdomne psy; 

− prowadzono akcje informacyjne, zachęcające mieszkańców do adopcji bezdomnych 

zwierząt (m.in. w ich wyniku w okresie od listopada 2008 r. do końca I półrocza 2010 r. 

adoptowanych zostało 130 psów przebywających w schronisku dla zwierząt), 

− podjęto działania mające na celu utworzenie bazy danych właścicieli psów dla celów 

podatkowych (wg stanu na 9 sierpnia 2010 r. liczba psów znajdujących się w bazie 

wynosiła 911 sztuk), 

− finansowano sterylizację i kastrację w celu ograniczanie populacji zwierząt domowych 

(w 2009 r. z budżetu miasta opłacono zabiegi przeprowadzone u 13 psów i 11 kotów), 

− prowadzono kampanię informacyjną, dotyczącą obowiązków właścicieli psów, poprzez 

apele zamieszczane na stronie internetowej Urzędu oraz w formie ulotek rozdawanych 

w szkołach, umieszczanych na tablicach ogłoszeń rad osiedlowych i udostępnianych 

w Urzędzie. 

Zauważyć jednak należy, że spośród zadań przewidzianych do realizacji w ramach przyjętego 

Programu: 

− z powodu braku wniosków właścicieli i nieokreślenia zasad mechanizmu finansowego 

polegającego na okresowym zwalnianiu właścicieli adoptowanych psów z podatków za 

ich posiadanie, nie stosowano zwolnień z podatku za posiadanie psa,  

− nie wprowadzono również obowiązku rejestrowania psów (pomysł trwałego znakowania 

zwierząt, ułatwiający ich identyfikację, został odrzucony przez radnych w trakcie prac 

nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu); 

− nie podjęto także działań edukacyjnych na temat zasad humanitarnego traktowania 

zwierząt, nie nawiązując również w tym zakresie współpracy ze stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz ochrony zwierząt (środków na ten cel nie przewidziano w budżecie 

Miasta). 

Mimo obowiązku określonego w Programie do dnia zakończenia kontroli nie sporządzono 

raportu z jego wykonania. 

3.  Realizując współpracę z Hajnowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „Ciapek” 

w Hajnówce, w oparciu o porozumienie z dnia 5 kwietnia 2007 roku, zawarte na czas 

nieokreślony, w trybie art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, Miasto przekazało 
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Stowarzyszeniu na prowadzenie działalności statutowej nieruchomość, przeznaczoną według 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na oczyszczalnię ścieków. 

Stowarzyszenie realizując zadanie związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom 

wybudowało na tym terenie, bez wymaganego pozwolenia budynek socjalny. Wydany przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce w dniu 19 stycznia 2009 r. 

nakaz rozbiórki obiektu, nie został dotychczas wykonany. W trakcie kontroli Rada Miasta 

podjęła uchwałę, mocą której nieruchomość będącą we władaniu Stowarzyszenia 

przeznaczono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy 

usługowej, związanej z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i innych usług 

związanych z opieką nad zwierzętami.  

4.  Właściwie wykorzystano środki z budżetu miasta przeznaczone na finansowanie 

zadań z zakresu ochrony praw zwierząt. Wydatki te wyniosły 68,9 tys. zł w 2008 r., 

71,5 tys. zł w 2009 r. i 34,8 tys. zł w I połowie 2010 r. Poniesiono je głównie na wypłatę 

dotacji Hajnowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „Ciapek” (łącznie 132 tys. zł), 

opłacenie usług weterynaryjnych (29,2 tys. zł) i sfinansowanie kosztów odłowu bezdomnych 

psów (6,3 tys. zł). Środki z dotacji przekazywano terminowo i w wysokości określonej 

w umowach zawieranych ze Stowarzyszeniem, zaś sprawozdania z realizacji zadań, 

weryfikowano na podstawie dokumentacji źródłowej potwierdzającej poniesienie wydatków 

(nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków). 

W okresie objętym kontrolą z budżetu Miasta poniesiono również wydatki w łącznej 

kwocie 56,6 tys. zł związane z zatrudnieniem w schronisku 6 osób w ramach prac 

interwencyjnych. 

5. Prawidłowo reagowano na doniesienia o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt. 

W odpowiedzi na interwencje mieszkańców podjęto działania mające na celu objęcie opieką 

weterynaryjną 3 psów utrzymywanych w mieszkaniu przy ul. Armii Krajowej w Hajnówce 

oraz likwidację hodowli 10 kóz prowadzonej w nieodpowiednich warunkach na jednej z 

posesji przy ul. Złotej w Hajnówce. Współpracowano również z Policją w ramach wymiany 

informacji o bezdomnych psach przebywających na terenie miasta. Zgłoszenia dokonywane 

przez Policję (najczęściej w wyniku interwencji mieszkańców) uwzględniano przy 

planowaniu odłowu zwierząt. Ponadto występowano do Policji z wnioskami o podjecie 

działań mających na celu ukaranie właścicieli pozostawiających zwierzęta bez należytej 

opieki. Na przykład w 2009 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowa Policji w Hajnówce, 

m.in. z inicjatywy Urzędu, sporządzili 24 wnioski do sądu o ukaranie osób nie 
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przestrzegających zasad utrzymywania psów (tj. o popełnienie wykroczenia z art. 77 kodeksu 

wykroczeń), nałożyli 13 mandatów karnych i pouczyli 40 osób. 

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1) podjęcie działań mających na celu pełną realizację zadań określonych w Programie 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówki oraz przedłożenie 

Radzie Miasta raportu z dotychczasowego wykonania Programu, 

2) zaplanowanie w budżecie miasta wydatków na działania edukacyjne ujęte w Programie 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt, 

3) rozważenie możliwości wprowadzenia trwałego znakowania psów. 

*    *     * 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do 

Pana o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o działaniach 

podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 

Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 
 

DYREKTOR DELEGATURY 
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