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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 
 

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

Kontroli1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę 

w Urzędzie Miejskim w Blachowni (dalej „Urząd) w zakresie przestrzegania prawa ochrony 

zwierząt w latach 2008 – 2010 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 

podpisanym w dniu 10 sierpnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Miasta w zakresie spraw 

objętych kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli: 

1. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach2 (zwanej dalej „ustawą o czystości i porządku”), Rada 

Miejska uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Blachownia (dalej „Regulamin”), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. W Regulaminie tym określono 

m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego uŜytku. Podano takŜe wymagania dotyczące utrzymywania 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”  
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 



 
 

2 

zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Regulamin ten 

spełniał zatem wymagania określone w art. 4 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o czystości 

i porządku.  

2. W ramach tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku, w tym 

zapewnienia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, Rada Miejska podjęła w lutym 

2007 r. uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy oraz 

o dalszym postępowaniu z nimi. Zgodnie z ww. uchwałą wyłapywanie zwierząt miało być 

wykonywane w sposób ciągły, w przypadku zgłoszenia interwencji. Treść uchwały przed 

jej podjęciem, uzgodniono z  Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Częstochowie oraz 

z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie. Uchwałę upubliczniono 

poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu. 

3. Zadania związane z zapewnieniem ochrony praw zwierząt, zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Urzędu, naleŜały do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska (wcześniej Referat Gospodarki Gruntami, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska). Pracownicy ww. Referatów kaŜdorazowo 

podejmowali stosowne działania, w przypadku otrzymania informacji dotyczących 

bezdomnych zwierząt lub utrzymywania ich w niewłaściwych warunkach. W sytuacjach 

koniecznych działania te prowadzono przy udziale Policji (jeden przypadek). 

4. Gmina nie dopełniła jednak obowiązków określonych w § 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt3 (dalej „rozporządzenie w sprawie 

wyłapywania zwierząt”). Nie podano bowiem do publicznej wiadomości adresu 

schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu ani podmiotu 

wykonującego wyłapywanie. Wymagane informacje oraz numery telefonów 

komórkowych pracowników Urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań dotyczących 

opieki nad zwierzętami przekazano tylko Policji. 

W ocenie NIK, przekazanie Policji ww. informacji, nie zapewniało podania do 

publicznej wiadomości informacji określonych w § 3 ww. rozporządzenia.  

Nie dopełniono równieŜ warunków określonych w § 5 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 

rozporządzenia w sprawie wyłapywania zwierzą. Gmina zawarła wprawdzie umowy na 

przeprowadzanie wyłapywania zwierząt w latach 2008 – 2009 z podmiotem prowadzącym 

działalność w tym zakresie, jednakŜe w umowach tych nie wskazano urządzeń i środków, 

                                                 
3 Dz. U. Nr 116, poz.753 
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przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, środków do przewozu zwierząt oraz 

miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.  

NIK nie podziela Stanowiska Pani Burmistrz, Ŝe …brak części zapisów (…) wynika 

z ustaleń ogólnych, w tym ujętych w zezwoleniach niezbędnych do prowadzenia 

działalności w tym zakresie(…). Przywołany powyŜej przepis jednoznacznie określa 

postanowienia, które naleŜało zamieścić w umowach. 

Ponadto NIK zwraca uwagę, Ŝe w styczniu 2008 r. oraz w styczniu i lutym 2009 r. i od 

lutego 2010 r. do czasu zakończenia kontroli, Gmina nie zapewniła mieszkańcom 

naleŜytej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, gdyŜ nie zostały zawarte w tym 

okresie umowy na wyłapywanie zwierząt. Przerwy w ciągłości umów w latach  

2008-2009 były spowodowane przedłuŜającą się procedurą wyłonienia najkorzystniejszej 

oferty. Natomiast w 2010 r. podmiot, którego wybrano w drodze konkursu ofert, nie 

uzyskał zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego miał 

przewozić wyłapane zwierzęta. Wyrok uchylający decyzję o odmowie udzielenia 

zezwolenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał 5 maja 2010 r.  

NIK krytycznie ocenia niepodjęcie przez Gminę działań w zakresie wyłonienia 

podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie wyłapywania zwierząt oraz 

zawarcia umów w terminach pozwalającym na zapewnienie ciągłej ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami.  

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Zapewnienie mieszkańcom Gminy ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w sposób 

ciągły, m.in. poprzez zawieranie umów na wyłapywanie zwierząt w stosownych 

terminach. 

2. Ujęcie w umowach na wyłapywanie bezdomnych zwierząt wszystkich postanowień, 

wymaganych przepisami prawa. 

3. Podanie do publicznej wiadomości adresu schroniska, z którym uzgodniono 

umieszczanie zwierząt po wyłapaniu oraz danych podmiotu wykonującego wyłapywanie. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Burmistrz, w terminie 15 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.  
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Pani Burmistrz przysługuje prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach umotywowanych 

zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

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

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 


