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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 Warszawie 

skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Żyrardowie (zwanym w dalszej treści „Urzędem”) 

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

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 

1 grudnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działania Miasta w badanym zakresie. Pozytywną ocenę kontrolowanej działalności 

uzasadniają: 

− wprowadzenie i stosowanie uregulowań organizacyjnych i prawnych służących 

humanitarnemu traktowaniu zwierząt; 

− podejmowanie skutecznych działań zapobiegających bezdomności zwierząt oraz na rzecz 

adopcji zwierząt; 

− uwzględnianie w budżecie Miasta środków przeznaczonych na zadania związane 

z ochroną praw zwierząt oraz prawidłowe wykorzystanie tych środków.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

− zawarcia umów w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Żyrardów 

i przekazywania ich do schroniska dla zwierząt w Żyrardowie, z podmiotem, który nie 

posiadał zezwolenia Prezydenta Miasta Żyrardowa,  
                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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− braku określenia przez Radę Miasta wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2. 

1. W uchwale Rady Miejskiej w Żyrardowie Nr V/49/2007z dnia 22 lutego 2007 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa, 

uwzględniono problematykę związaną z utrzymywaniem zwierząt domowych i gospodarskich 

oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Projekt dokumentu, przed jego uchwaleniem był 

konsultowany m.in. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Określono w nim 

zasady utrzymywania w mieście zwierząt domowych i gospodarskich, w tym także obowiązki 

osób utrzymujących zwierzęta, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku.  

2. Rada Miejska nie uchwaliła Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt 

o którym mowa w art. 11 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt3. 

Mimo braku powyższego Programu działania Miasta na rzecz opieki i ograniczenia 

liczebności bezdomnych zwierząt były skuteczne. Wprowadzono obowiązek rejestracji psów 

i ich znakowania nadanym numerem oraz zwolnienie właścicieli adoptowanych psów 

z obowiązkowej opłaty rocznej od ich posiadania. Prowadzono coroczną akcję sterylizacji 

bezpańskich kotów, mającą na celu zapobieganie rozmnażaniu się tych zwierząt a także akcje 

informacyjne, promujące bezpłatną  adopcję zwierząt ze schroniska. Współpracowano 

z Policją i Strażą Miejską w ramach wymiany informacji o bezdomnych psach 

przebywających na terenie miasta. Funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli ł ącznie 191 

interwencji w związku z niewłaściwym utrzymywaniem zwierząt. Utworzono „pogotowie 

weterynaryjne”, zadaniem którego jest udzielanie pomocy bezpańskim zwierzętom, które 

uległy urazom w różnych zdarzeniach na terenie Miasta Żyrardowa.  

3. Miasto właściwie realizowało zadania określone art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie 

zwierząt, powierzając ich prowadzenie pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu oraz zlecając usługi w zakresie odławiania i przekazywania zwierząt do Schroniska, 

będącego jednostką organizacyjną Urzędu Miasta.  

                                                           
2 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
3 Dz. U z 2003 r. Nr  106, poz. 1002 ze zm. 
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4. Uwagi NIK dotyczą zawarcia przez Miasto umów w sprawie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt z terenu miasta Żyrardowa i opieki nad nimi, z przedsiębiorcą, który 

nie posiadał zezwoleń wymaganych art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Brak tego zezwolenia wynikał z niepodjęcia uchwały przez Radę 

Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie miasta Żyrardowa. 

5. W budżetach Miasta, na lata 2008 – 2010, zapewniono wystarczające środki 

finansowe na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, które wydatkowano 

zgodnie z ich przeznaczeniem, opłacając faktury za wykonanie zleconych usług. W badanym 

okresie na ten cel Miasto wydatkowało ogółem 135.013 zł (tj. 43.806 zł w 2008 r., 56.272 zł 

w 2009 r. i 34.935 zł w I półrocze 2010 r.) - głównie na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

(51.900 zł), funkcjonowanie pogotowia weterynaryjnego (28.928 zł), sterylizację bezpańskich 

kotów (54.165 zł). 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1. Przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie określenia wymagań 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

2. Zawieranie umów w sprawie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

z podmiotami, które posiadają zezwolenia Prezydenta Miasta Żyrardowa, 

określone w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

3. Rozważenie możliwości uchwalenia Programu zapobiegającego bezdomności 

zwierząt. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 14 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, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie 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 wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 


