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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

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

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

przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę 

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

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 

7 grudnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

wykonywanie przez organy Gminy Miasta Bydgoszczy, zwanej dalej „Miastem” oraz Urząd 

zadań związanych z prawem ochrony zwierząt.  

1. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych 

kontrolą, polegających na: 

1) wprowadzeniu i stosowaniu rozwiązań prawnych służących ochronie zwierząt 

i  eliminowaniu problemu ich bezdomności, w tym podjęciu przez Radę Miasta Bydgoszczy, 

zwanej dalej „Radą”: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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- uchwały w dniu 20 grudnia 2000 r. Nr XXXII/974/2000 w sprawie wyłapywania zwierząt 

bezdomnych oraz dalszym z nimi postępowaniem, stosownie do wymogu art. 11 ust. 3 

ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2, zwanej dalej „ustawą o ochronie 

zwierząt”, w  związku z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach3, zwanej dalej „ustawą o czystości i porządku”,  

- uchwały w dniu 22 września 2010 r. Nr LXXIII/1103/10 w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy zawierającego postanowienia 

dotyczące postępowania ze zwierzętami, wymaganego art. 4 ust. 1 ustawy o czystości 

i porządku, 

2) uwzględnieniu w budżecie Miasta środków przeznaczonych na zadania związane z ochroną  

zwierząt, w tym na właściwe realizowanie zadań przez Schronisko dla zwierząt 

w  Bydgoszczy, zwanym dalej „Schroniskiem”, w wysokości 846,7 tys. zł w 2008 r., 

986,5 tys. zł w 2009 r. i  581,6 tys. zł w I półroczu 2010 r.,  

3) skutecznym działaniu w przypadkach naruszeń prawa ochrony zwierząt poprzez wydanie 

dwóch zasadnych decyzji o odebraniu zwierząt ich właścicielom, 

4) prawidłowej współpracy Urzędu z organizacjami, których celem statutowym jest ochrona 

prawa zwierząt, tj. z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS, 

Bydgoskim Klubem Przyjaciół Zwierząt ANIMALS oraz ANIMALS Towarzystwo Pomocy 

Zwierzętom, 

2. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowość polegającą 

na  nieprzedłożeniu Radzie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy projektu uchwały w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na  prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie Miasta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 

ustawy o czystości i porządku. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym4 do zadań Prezydenta Miasta Bydgoszczy należy przygotowywanie 

projektów uchwał Rady, w tym uchwały wymaganej art. 7 ust. 3 ustawy o czystości 

i porządku. 

 

                                                 
2 Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.  
3 Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 ze zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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3. NIK zwraca uwagę na to, że:  

- nie wyznaczono w uchwale Rady nr XI/342/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. przyjmującej plan 

zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Osowa Góra, wydzielonej strefy wokół 

Schroniska, wymaganej § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

z   dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych 

wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz 

prowadzeniu schronisk dla zwierząt5. Zgodnie z tym przepisem Schronisko powinno być 

zlokalizowane w miejscach oddalonych co najmniej o 300 m od siedzib ludzkich. Kolejne 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla 

zwierząt6, utrzymało w mocy odległość co najmniej 300 m od schroniska do siedzib ludzkich. 

Natomiast według obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt7 Schronisko powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co 

najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów 

przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego lub wytwarzających środki żywienia 

zwierząt, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia 

zwierząt. Według stanu na dzień 20 października 2010 r. najbliższe budynki zamieszkałe 

przez ludzi znajdowały się w odległości ok. 80 m od granicy Schroniska. Z rejestrów 

wydanych decyzji o pozwoleniach na budowę oraz z analizy rzeczywistego stanu zabudowy 

istniejącej już w obszarze 150 metrowej strefy wokół Schroniska wynika, że 68 działek 

budowlanych jest zabudowanych budynkami, natomiast 10 działek budowlanych jest 

możliwych do zabudowy budynkami mieszkalnymi (8) i usługowymi (2); 

- nie przeprowadzano szkoleń pracowników Referatu Utrzymania Czystości Miasta 

w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu w zakresie prawa 

ochrony zwierząt; 

- nie skorzystano z możliwości określonej w art. 11 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt  

w  zakresie dotyczącym uchwalenia programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt, 

pomimo, że duża liczba odławianych zwierząt w Bydgoszczy wskazuje na potrzebę jego 

uchwalenia. Nadmienić należy, że w Urzędzie trwają prace nad przygotowaniem projektu 

uchwały Rady w sprawie ww. programu.  

                                                 
5 Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 84 
6 Dz. U. z 2002 r. Nr 192, poz. 1611 
7 Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 
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 Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu przedłożenia Radzie projektu uchwały dotyczącej 

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 7 

ust. 3 ustawy o czystości i porządku. 

2. Rozważenie przeszkolenia pracowników Urzędu w zakresie prawa ochrony 

zwierząt. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy 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 którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


