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    WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

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

Kontroli,1 zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi 

przeprowadziła w Urzędzie Miasta Łodzi, zwanym dalej „Urzędem” lub „UMŁ”, kontrolę 

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

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

podpisanym w dniu 21 września 2010 r. – NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust.1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie realizacji 

zadań dotyczących przestrzegania prawa ochrony zwierząt, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

Ocenę pozytywną uzasadniają następujące działania organów Miasta: 

• ustanowienie i egzekwowanie zasad porządkowych dotyczących utrzymania zwierząt 

domowych i gospodarskich, 

• przyjęcie i realizowanie programu mającego na celu zapobieganie bezdomności 

zwierząt,  

• przygotowanie organizacyjne Urzędu do wykonywania zadań w zakresie 

przestrzegania prawa zwierząt,  

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1071 ze zm. 
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• uwzględnianie w budŜecie Miasta środków przeznaczonych na zadania związane z 

ochroną prawa zwierząt oraz prawidłowe wykorzystanie tych środków. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:  

• braku aktu prawa miejscowego normującego wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz 

rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, 

• nie uchwaleniu prawa miejscowego określającego wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie m.in. 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

• niedostatecznym zainteresowaniu Urzędu wykonaniem decyzji o czasowym odebraniu 

zwierząt. 

1. NIK pozytywnie ocenia uwzględnienie problematyki związanej z utrzymywaniem 

zwierząt domowych i gospodarskich oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

w uchwalonych przez Radę Miejską w Łodzi aktach prawa miejscowego: „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – wprowadzonym w Ŝycie 

uchwałą Nr LXII/1159/06 z dnia 1 lutego 2006 r. (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz 

„Programie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Łodzi” – 

przyjętym w dniu 9 kwietnia 2008 r. uchwałą Nr XXX/596/08 (zwanym dalej 

„Programem”). 

Przed uchwaleniem tych dokumentów projekty były konsultowane z odpowiednimi 

organami, w tym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii.  

W Regulaminie określono zasady utrzymywania w mieście zwierząt domowych 

i gospodarskich, w tym takŜe obowiązki właścicieli i opiekunów zwierząt domowych 

w miejscach publicznych oraz wprowadzono – od połowy 2011 r. – obowiązek trwałego 

oznakowania psów poprzez ich zaczipowanie lub tatuaŜ. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe w badanym okresie stan przestrzegania przez mieszkańców 

postanowień Regulaminu związanych z utrzymaniem zwierząt domowych nie był 

zadowalający. Wskazywały na to interpelacje radnych do Prezydenta Miasta Łodzi, jak 

równieŜ liczba 3821 ujawnionych w tym czasie przez StraŜ Miejską w Łodzi przypadków 

dotyczących naruszenia omawianych przepisów porządkowych. 

Zgodnie z zapisami Programu jego celem było ograniczenie populacji bezdomnych 

zwierząt (psów i kotów), edukacja mieszkańców w zakresie obowiązków i humanitarnego 

traktowania zwierząt domowych przez ich właścicieli, jak równieŜ zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Z dokumentu tego wynika, Ŝe sposobem na 
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zmniejszenie bezdomności zwierząt było m.in.: zapewnienie im opieki, zmniejszenie 

populacji (przez sterylizację i kastrację, poszukiwanie nowych właścicieli) oraz 

utworzenie bazy danych zaczipowanych psów. Program ten nie wyznaczał ram czasowych 

jego realizacji, nie określał Ŝadnych miar dla przyjętych celów, nie ustalał mierników jego 

ewaluacji, jak równieŜ nie wskazywał sposobu jego monitorowania i rozliczania 

z efektów jego realizacji.  

Wyjaśniając przyczyny braku w Programie powyŜszych elementów Wiceprezydent 

Miasta Łodzi wskazał na brak obowiązku prawnego w tym zakresie i trudności 

w oszacowaniu liczebności bezdomnych zwierząt, na uzaleŜnienie wykonania tych zadań 

od moŜliwości budŜetowych Miasta, a takŜe na zamieszczanie informacji o realizacji 

Programu w corocznych sprawozdaniach z wykonania budŜetu Miasta.  

Program wskazywał Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ - jako koordynatora tych 

działań, natomiast Schronisko dla Zwierząt w Łodzi i organizacje, których statutowym 

celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz StraŜ Miejską i Policję – 

jako podmioty realizujące Program.  

NIK pozytywnie ocenia kierunek dotychczasowych działań Miasta na rzecz opieki 

i ograniczenia liczebności bezdomnych zwierząt. Poza prowadzeniem Schroniska dla 

Zwierząt obejmowały one przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i promującym cele 

Programu (poprzez plakaty, ulotki, kalendarze i znaczki), zorganizowanie na koszt Miasta 

zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, ich dokarmiania, a takŜe 

bezpłatnego czipowania psów, ewidencjonowanych następnie w komputerowej, 

międzynarodowej bazie danych. RównieŜ przyjęty w tym zakresie przez Urząd tryb 

postępowania, oparty o współpracę z lecznicami weterynaryjnymi i organizacjami 

zajmującymi się ochroną zwierząt - zdaniem NIK - był prawidłowy. PowyŜsza ocena nie 

odnosi się jednak do rezultatów prowadzonych działań z uwagi na brak w Programie 

jakichkolwiek mierników jego efektywności. Z tego względu nie moŜna teŜ ocenić (jako 

wystarczające lub nie) wielkość środków przeznaczonych przez Miasto na zadania 

związane z realizacją prawa ochrony zwierząt.  

W badanym okresie wydatki na ten cel wyniosły łącznie 5.215,2 tys. zł, z tego 4.869,5 tys. 

zł na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt i 345,7 tys. zł na realizację Programu, w 

ramach którego m.in. zakupiono 8 ton karmy dla bezdomnych zwierząt oraz oznakowano 

czipami 4.000 szt. psów. Kontrola NIK nie wniosła uwag do prawidłowości 

wydatkowania powyŜszych środków. 
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Ponadto, wykonując uchwałę Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2007 r. dotyczącą 

udzielania pomocy i opieki zwierzętom Urząd podjął działania zmierzające do budowy 

nowego schroniska dla zwierząt (w 2009 r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji) oraz 

utworzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt wolno Ŝyjących (od 2008 r. wykonano 

dokumentację i część robót).   

2. Miasto nie posiadało uchwały organu stanowiącego w sprawie wyłapywania bezdomnych 

zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami. Zadanie to 

zostało wykazane jako przedmiot działalności Schroniska dla Zwierząt („zbieranie 

z terenu miasta wałęsających się bezpańskich psów i kotów”) w uchwale Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego o nazwie 

„Schronisko dla Zwierząt” i utworzenia jednostki budŜetowej o tej samej nazwie.  

PowyŜsza uchwała nie została podjęta na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2, lecz w oparciu o przepisy kompetencyjne 

dotyczące tworzenia i likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych, przez co – 

zdaniem NIK – nie moŜe stanowić podstawy do realizacji przedmiotowego zadania. NIK 

przyjmuje do wiadomości zapowiedziane przez wiceprezydenta Miasta, do którego 

kompetencji naleŜy przedmiotowa działalność, iŜ wkrótce nastąpi opracowanie 

i przedłoŜenie Radzie Miejskiej projektu stosownej uchwały.  

Wbrew postanowieniom art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach3 Miasto nie określiło wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie m.in. schroniska 

dla zwierząt lub działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi. 

Zgodnie z tym przepisem wymagania te określał wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

(stan prawny do dnia 31 lipca 2009 r.), a następnie (od 1 sierpnia 2009 r.) – rada gminy 

w formie uchwały. 

W ocenie NIK, powyŜszego zaniechania nie moŜe usprawiedliwiać przyczyna podana 

w wyjaśnieniu Wiceprezydenta Miasta Łodzi, tj. brak zainteresowania ze strony 

przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności, gdyŜ nie znajduje to uzasadnienia 

w powołanym przepisie. 

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy, przedmiotowe wymagania muszą być 

spełnione przez własną jednostkę organizacyjną Miasta, tj. Schronisko dla Zwierząt, co 

takŜe wskazuje na konieczność ich określenia. 

                                                           
2 Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. 
3 Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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3. W badanym okresie Urząd, na wniosek organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, 

wydał 3 decyzje o czasowym odebraniu właścicielom łącznie 15 psów, które były 

przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowania. Orzekając o umieszczeniu tych 

zwierząt w schronisku, nie uzyskano – jak wymaga tego przepis art. 7 ust. 1b ustawy 

o ochronie zwierząt – udokumentowanej zgody tej placówki. Ponadto Urząd nie posiadał 

Ŝadnej wiedzy, co do obciąŜenia właścicieli za transport zwierząt do schroniska oraz ich 

utrzymanie i leczenie, pomimo nałoŜenia takiego obowiązku powyŜszymi decyzjami. 

Uwzględniając wyjaśnienia złoŜone w tej sprawie przez p.o. Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ oraz Wiceprezydenta Miasta, według których 

obowiązek egzekwowania naleŜności spoczywa na Schronisku – NIK negatywnie ocenia 

brak nadzoru w tych sprawach ze strony Urzędu. 

4. Analiza publikacji prasowych dotyczących problematyki zwierząt w mieście (w badanym 

okresie łącznie 68 informacji) wykazała, Ŝe Urząd nie zareagował na dwukrotne 

doniesienia prasowe „Gazety Wyborczej” (z 8 stycznia 2008 r. i 3 marca 2010 r.) 

o martwych rybach w parkowym stawie przy „Białej Fabryce” wskutek niedotlenienia 

wody, w których wskazywano na konieczność wykonywania przerębli w okresie 

zimowym. Umowa zawarta przez Miasto z Łódzkim Przedsiębiorstwem Ogrodniczym na 

utrzymanie parków i zieleńców uwzględniała czyszczenie brzegów stawu i lustra wody 

z wszelkich zanieczyszczeń, w tym padłych ryb, natomiast nie przewidywała Ŝadnych 

czynności dotyczących zimowego utrzymania stawów, w tym wykonania przerębli. 

Według wyjaśnienia złoŜonego w tej sprawie przez Wiceprezydenta Miasta w nowej 

umowie na utrzymanie stawu przy Białej Fabryce zostaną zamieszczone odpowiednie 

zapisy zobowiązujące do dotleniania wody. 

 

Przedstawiając powyŜsze ocenę NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań 

zmierzających do: 

1. Przyjęcia przez Radę Miejską w Łodzi uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych 

zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami oraz uchwały 

określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie m.in. schroniska dla zwierząt lub działalności 

w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi. 

2. Objęcia nadzorem pełnego wykonania wydanych decyzji o czasowym odebraniu zwierząt. 

3. Zimowego utrzymania stawu z rybami w sposób zapewniający odpowiednie dotlenienie 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, 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 

przyczyn 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 Prezydentowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

właściwej komisji NIK. 

 

 
 

 

 

 


