
 

 

 

KPK-KPP.0221.026.2016.PD  Warszawa, 6 kwietnia 2016 r.  

Propozycja stanowiska Najwyższej Izby Kontroli w zakresie możliwości podjęcia przez gminę 
uchwały o dofinansowaniu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach1, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 
utrzymania, a w szczególności zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych 
w przepisach o ochronie zwierząt. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt2, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do 
zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 11a ust. 1-3 uoz Rada gminy wypełniając ww. obowiązek określa 
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Powyższy program, stosownie do art. 11a ust. 2 uoz obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 
Program ten zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację 
oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina (ust. 5). Ponadto, 
program ten może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie (ust.3).  

2. Z powyższego wynika, że jednym z ww. zadań gmin jest zapobieganie bezdomności zwierząt. 
Nie oznacza to jednak, zdaniem NIK, iż gmina nie może realizować zadania zapobiegania bezdomności 
zwierząt w inny sposób niż poprzez wykonywanie zadań określonych w ww. programie. 

W ocenie NIK, istotnym elementem w zapobieganiu bezdomności zwierząt, jest zorganizowanie 
dofinansowania przez gminy dobrowolnej sterylizacji zwierząt dla ich właścicieli. Przede wszystkim 
działanie takie w pewnej perspektywie czasowej spowoduje zmniejszenie wysokości środków 
wydatkowanych przez gminę na zapobieganie bezdomności. Stanie się tak głównie poprzez 
ograniczenie populacji bezdomnych psów i kotów. W żadnym jednak wypadku przeznaczenie tych 
                                                           
1 Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. (dalej: uoucip). 
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm. (dalej: uoz). 
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środków nie może naruszać prawa własności, a korzystanie przez właściciela zwierzęcia z finansowanej 
przez gminę kastracji/sterylizacji musi być dobrowolne. Za niedopuszczalne zależałoby zatem uznać 
ewentualne próby wprowadzenia na terenie gminy obowiązku kastracji/sterylizacji psów i kotów 
posiadających właścicieli.  

3. Zdaniem NIK, jednostki samorządu terytorialnego posiadają szczególną, konstytucyjnie umocowaną 
pozycję, zapewniającą im autonomię oraz samodzielność i niezależność przy realizacji powierzonych 
im zadań, ale pozycja ta wiąże się jednak z potrzebą udźwignięcia wielkiego ciężaru obowiązków, 
którymi jednostki te zostały obarczone. Obowiązków, za którymi nierzadko nie idą ani przyznane 
kompetencje do ich realizacji, ani wystarczające zabezpieczenie materialne. Stąd nałożone na gminę 
przedmiotowe zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt należy rozumieć sensu largo. 
Gmina jest zobowiązana do realizacji nałożonego na nią zadania, w związku z czym nie można 
odmówić jej prawa wyboru sposobu realizacji tego zadania w ramach przepisów prawa. Według opinii 
NIK, wydaje się dopuszczalne zorganizowanie dofinansowania przez gminy dobrowolnej sterylizacji 
zwierząt dla ich właścicieli. 

4. Niemniej jednak interpretacje w tym zakresie nie są jednolite. Należy zauważyć, że uchwały rady 
gmin w zakresie dofinansowywania zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających 
właścicieli były traktowane niejednolicie w ramach czynności nadzorczych wojewodów w okresie 2014 -
2015. Co więcej pojawiają się poglądy, że pokrywanie przez gminy kosztów sterylizacji/kastracji psów 
i kotów posiadających właścicieli może być związane z potencjalnym zarzutem naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych.  

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 października 2015 r.3 wyraził pogląd, 
że dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli wykracza poza 
listę działań, do których podejmowania i finansowania gmina jest uprawniona. Opowiedział się tym 
samym za wąskim ujęciem form, w których może być realizowane zadanie polegające na zapobieganiu 
bezdomności zwierząt. Ze względów przedstawionych powyżej (pkt. 3) NIK popiera swobodę wyboru 
przez gminy sposobu realizacji tego zadania.  

5. NIK nie podziela również stanowiska przedstawionego we wrześniu 2013 r. przez Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interpelację poselską w zakresie 
możliwości wprowadzenia dla gmin programu dofinansowania kastracji i sterylizacji kotów i psów 
posiadających właścicieli. Podsekretarz Stanu w zamkniętym katalogu zadań, określonych w art. 11a 
ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, widział przeszkodę do prowadzenia przez gminy bardziej elastycznej 
polityki w tym zakresie, w tym podejmowania działań dodatkowych i programów walki z bezdomnością  
w postaci dofinansowania właścicielom psów i kotów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji ich zwierząt. 

6. Obecnie NIK prowadzi kontrolę „Zapobieganie bezdomności zwierząt”. Celem tej kontroli jest ocena 
prawidłowości i skuteczności działań gmin na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt. Kontrola 
stanowi, w znacznej mierze, kontynuację kontroli Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony 
zwierząt (P/12/193). W informacji o jej wynikach, oprócz znanych i szeroko dyskutowanych wniosków 
co do zmian prawa, sformułowano wnioski przekazane do wszystkich prezydentów, burmistrzów 
i wójtów w Polsce. NIK wnioskowała m.in. o przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych, przede 

                                                           
3 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 października 2015 r. o sygn. akt. I SA/Po 1301/15, LEX nr: 1946579. 
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wszystkim poprzez ograniczanie ich niekontrolowanego rozrodu. W latach 2014 – 2015 wystąpiły 
pozytywne zjawiska (tendencje) dotyczące ochrony zwierząt, takie jak: skuteczne działania gmin 
dotyczące zapobiegania bezdomności, skutkujące istotnym zmniejszeniem populacji bezdomnych 
zwierząt w postaci spójnych programów bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt domowych.  
W świetle tego co zostało powyżej powiedziane, NIK widzi możliwość, w ramach obowiązujących 
przepisów, podejmowania przez gminy uchwał o dofinansowaniu sterylizacji oraz kastracji zwierząt, 
które posiadają właścicieli. Działanie to prowadzi bowiem do zapobiegania bezdomności zwierząt, 
a zapobieganie bezdomności zwierząt realizuje zadanie własne gminy w zakresie utrzymania czystości 
i porządku w gminach. Niemniej jednak, z uwagi na przedstawioną przeze mnie niejednolitą praktykę 
w tym zakresie, NIK sformułuje wniosek de lege ferenda - po zakończeniu ww. kontroli – o dokonanie 
zmian w przepisach prawa, polegających na wyraźnym wpisaniu do ustawy możliwości całkowitego 
lub częściowego finansowania przez gminy kastracji/sterylizacji psów i kotów, przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli tych zwierząt. 
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