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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

(Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę przestrzegania prawa ochrony 

zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. 

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

przez Pana Burmistrza w dniu 13 stycznia 2011 r., a takŜe omówione podczas narady 

pokontrolnej w dniu 24 stycznia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność działań Urzędu, podejmowanych 

do 2008 r., w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta 

i Gminy Olkusz Na pozytywną ocenę zasługują jednak działania Urzędu prowadzone od 

IV kwartału 2008 r., mające na celu rozwiązanie powstałych problemów, dotyczące 

zapewnienia właściwych warunków zwierzętom przekazywanym do schronisk. PowyŜsza 

ocena ogólna wynika z następujących ocen cząstkowych badanych zagadnień: 

1. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie czystości w miejscach 

publicznych, jak równieŜ wymagania szczegółowe wobec osób utrzymujących psy, 

zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
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i Gminy Olkusz. Przyjęte rozwiązania nie były przedmiotem interpelacji radnych jak 

równieŜ skarg mieszkańców Gminy. NIK nie wnosi uwag do ustaleń przyjętych w tym 

regulaminie, w aspekcie zgodności z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach1. 

2. Sprawy dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy zostały 

określone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2006 r. NIK stwierdziła, Ŝe projektu 

tej uchwały nie uzgodniono z powiatowym lekarzem weterynarii i nie zasięgnięto opinii 

upowaŜnionego przedstawiciela organizacji społecznej zajmującej się ochroną zwierząt, 

co przewidywał przepis art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt2. Realizacja postanowień przedmiotowej uchwały nie była podawana do 

publicznej wiadomości, w sposób określony § 3 rozporządzenia w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt3. Izba nie podziela stanowiska Pana 

Burmistrza wyraŜonego w wyjaśnieniach w kwestii zaniechania braku podawania do 

publicznej wiadomości zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Izba 

zwraca uwagę, iŜ przedmiotowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji uwzględnia fakt okresowego jak i stałego wyłapywania bezdomnych 

zwierząt, a mimo to przepis § 3 tego aktu obligatoryjnie nakazuje publikowanie m. in. 

adresu schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu oraz 

podmiot wykonujący wyłapywanie. Opublikowanie takich informacji ma m.in. umoŜliwi ć 

odbiór zwierzęcia przez jego właściciela po uprzednim stwierdzeniu jego braku, 

a w szczególności, gdy następuje zmiana miejsca przetrzymywania bezdomnych zwierząt. 

3. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r. i 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, na terenie 

Miasta i Gminy Olkusz pod względem formalnym wyczerpują postanowienia ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku. Natomiast, NIK ocenia negatywnie realizację tych 

zarządzeń w zakresie wypełniania obowiązków określonych w zezwoleniach udzielonych 

przedsiębiorcy z Olkusza na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach 

2008 - 2009. PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia:  

                                              
1 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm., zwaną w dalszym ciągu „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku” 
2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002, ze zm.) 
3 Rozporządzenie 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) 
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• od 2006 r. Urząd posiadał informacje o niespełnianiu wymogów lokalizacyjnych 

określonych w § 1 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, tj. nie zachowaniu określonej 

150 m odległości od siedlisk ludzkich do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

w Olkuszu, 

• niewłaściwych warunkach bytowania w 2008 r. zwierząt w schronisku, co przyczyniło 

się do tolerowania nieprzestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.  

Izba zwraca uwagę równieŜ na brak korzystania z moŜliwości wynikających z art. 8a 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przy wydawaniu przedmiotowych zezwoleń 

i niezweryfikowanie danych zawartych we wnioskach wymienionego przedsiębiorcy. 

5. NIK nie wnosi uwag, co do zgodności zezwoleń wydanych w latach 2008 - 2009 

przedsiębiorcy z Olkusza z wymogami określonymi art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku. W badanych zezwoleniach na prowadzenie Schroniska w Olkuszu 

zawarto m.in. obowiązek oznakowania zwierząt przebywających w schronisku oraz ujęto 

klauzulę o moŜliwości cofnięcia zezwolenia przed upływem terminu określonego 

w decyzji, np. w przypadku niewypełnienia warunków określonych decyzją lub 

wystąpienia innych okoliczności określonych w obowiązujących przepisach.  

6. Pomimo braku znakowania i identyfikacji poszczególnych psów, co za tym idzie braku 

moŜliwości ustalenia ich pochodzenia Urząd wypłacał środki na utrzymanie psów 

w liczbie zgodnej z liczbą schwytanych na terenie Gminy Olkusz. W latach 2008 – 2009 

łącznie na ten cel wypłacono ze środków budŜetu Miasta i Gminy ponad 57 tys. zł - 

wyłącznie na podstawie potwierdzania zgodności pomiędzy prowadzoną przez Urząd 

ewidencją liczby zwierząt wyłapanych lub przebywających w schronisku, a danymi 

liczbowymi przekazywanymi przez przedsiębiorcę z Olkusza . Negatywna ocena dotyczy 

takŜe skuteczności kontroli prowadzonych przez Urząd w 2008 r. w zakresie 

wywiązywania się przedsiębiorcy z umowy na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami 

i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Olkusz. 

Tylko w toku jednej kontroli zwrócono uwagę na brak znakowania zwierząt i stwierdzono 

brak moŜliwości sprawdzenia pochodzenia tych zwierząt, wobec nierzetelnie prowadzonej 

dokumentacji.  

Izba zwraca uwagę, Ŝe praktykowane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

niedokładne opisywanie schwytanych zwierząt, przy braku przejrzystej i na bieŜąco 

prowadzonej dokumentacji, a takŜe braku oznakowania schwytanych zwierząt nie tylko 

uniemoŜliwiały kontrolę zasadności wydatkowania publicznych środków na cele 
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związane z bezdomnością zwierząt, ale takŜe nie zapobiegały moŜliwości wielokrotnego 

wyłapywania tych samych zwierząt. 

7. W 2009 r. przechowywanie w Schronisku w Olkuszu psów wyłapywanych z terenu gminy 

miało charakter wygasający i Urząd podejmował działania w celu ulokowania tych 

zwierząt w innych schroniskach. Wydane na ten rok zezwolenie na prowadzenie 

schroniska miało charakter czasowy. Od 2010 r. przedsiębiorca z Olkusza nie posiadał 

zezwolenia na prowadzenie schroniska, ale na terenie jego gospodarstwa nadal 

przebywały psy z innych gmin, ale takŜe psy schwytane na terenie Miasta i Gminy Olkusz 

oczekujące na transport do schroniska w Bielsku Białej. Uwzględniając wyjaśniania Pana 

Burmistrza, Izba ocenia, iŜ nie zostały spełnione warunki dla wydania na rok 2009 

zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, jednak potrzeba 

zapewnienia odpowiednich warunków dla zwierząt bezdomnych była sukcesywnie 

zaspokajana, pomimo trudności w znalezieniu miejsca w innych schroniskach.  

8. NIK ocenia negatywnie zobowiązanie przedsiębiorcy p. Pałki do współpracy w zakresie 

realizacji programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Olkusz 

przy równoczesnym braku opracowania takiego programu, który w świetle art. 11a ust. 1 

ustawy o ochronie zwierząt powinien być przedmiotem uchwały Rady Miejskiej. NIK 

stwierdziła, Ŝe Urząd Miasta projektu takiego nie przygotował i nie przedłoŜył pod obrady 

jak równieŜ nie finansował działań zmierzających do zapobiegania bezdomności zwierząt 

takich jak np. znakowanie wyłapanych bezdomnych zwierząt i ich sterylizację, 

prowadzenie bazy danych zwierząt domowych zamieszkałych na terenie gminy, 

wspieranie akcji promujących adopcję zwierząt, czy teŜ słuŜących ochronie zwierząt.  

9. Urząd prawidłowo reagował na zgłoszenia o przypadkach niehumanitarnego traktowania 

zwierząt przez ich opiekunów, poza informacjami dotyczącymi sytuacji 

u wzmiankowanego wyŜej przedsiębiorcy. Działania Urzędu były podejmowane 

niezwłocznie przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Policją lub StraŜą 

Miejską stosownie do potrzeb związanych z prowadzonym postępowaniem. NIK nie 

wnosi uwag do prowadzonych dwóch postępowań w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie 

zwierząt zakończonych wydaniem decyzji o warunkowym odbiorze zwierzęcia 

opiekunowi z uwagi na fakt znęcania się nad zwierzęciem. 

10. NIK pozytywnie ocenia podjęte w IV kwartale 2008 r. działania, mające na celu 

zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w odpowiednim schronisku. 

Ich rezultatem było ulokowanie bezdomnych zwierząt w schronisku spełniającym wymogi 
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ustawy o ochronie zwierząt, prowadzonym przez Gminę Bielsko-Biała. Izba pozytywnie 

ocenia podejmowane we współpracy z innymi gminami działania w kierunku utworzenia 

regionalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pozytywna ocena dotyczy równieŜ 

projektu innej niŜ dotychczas organizacji wychwytywania wałęsających się bezdomnych 

zwierząt.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. RozwaŜenie opracowania i wdroŜenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2. RozwaŜenie przedłoŜenia pod obrady Miejskiej Rady takiego projektu uchwały w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku, który zapewni w tym zakresie przestrzeganie praw 

zwierząt. 

 

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

o NIK, oczekuje od Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków oraz 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 pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia 

na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

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

informacji, o których mowa wyŜej, liczy się od dnia ostatecznej uchwały właściwej komisji 

NIK. 

 
 


