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Prokuratora Rejonowa

Kielce – Zachód

w Kielcach

ul. Sandomierska 106

25-318 Kielce

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, Świętokrzyskie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami “Zwierzak”, KRS  0000324532, organizacja  społeczna,

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, członek Świętokrzyskiej Koalicji dla

Zwierząt, zawiadamia o podejrzeniu popełnienia:

– przestępstwa  z  art.  35  w  zw.  z  art.  6  ust.  2  w/w  ustawy  (znęcanie  się  nad

zwierzętami),

– wykroczenia z art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

oraz  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt  (uchylanie  się  od  obowiązku

ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie),

– przez ..............................................., zam. gm. Kielce, ul.............................................,

– od nieokreślonego czasu do chwili obecnej.

..............................................  na  zamieszkiwanej  przez  siebie  nieruchomości  przy

ul......................................................................,  od  nieokreślonego  bliżej  czasu  (min.  20  lat)

przetrzymuje  jednocześnie  ok.  50-60  psów  (samców,  suk  i  szczeniąt).  Liczba  zwierząt

utrzymywana  jest  na  stałym poziomie  dzięki  ich  niekontrolowanemu rozmnażaniu  się  oraz

patologicznemu zbieractwu uprawianemu przez.................................. Właściciel uporczywie i od

lat  znęca się  nad posiadanymi zwierzętami,  notorycznie i  w sposób ciągły dopuszczając się

rażących  zaniedbań  swoich  obowiązków  opiekuńczych,  co  skutkuje  fatalnymi  warunkami

bytowymi zwierząt, ich złym stanem psychofizycznym i niejednokrotnie śmiercią.



Główne zarzuty dotyczące  niehumanitarnego traktowania zwierząt przez...................................:

- brak stałego dostępu do wody (opisać),

- karma składająca się jedynie z gnijących i zepsutych resztek poubojowych i odpadów (opisać),

- niezapewnianie opieki weterynaryjnej w razie choroby zwierzęcia,

- zaniechanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, takich jak odpchlanie i odrobaczanie,

- brak  zapewnienia  zwierzętom  pomieszczeń  chroniących  je  przez  zimnem,  upałami  i

opadami atmosferycznymi (opisać jak mieszkają psy),

- utrzymywanie zwierząt w stanie rażącego niechlujstwa (opisać ogólne warunki bytowania zwierząt,

wygląd posesji, liczbę szczurów, fetor, itd),

– zaniechanie sterylizowania suk,

– brak izolowania suk w ciąży i karmiących od pozostałych psów,

– skoszarowanie zbyt dużej ilości zwierząt na małym terenie, bez możliwości ich właściwego

rozwoju psychofizycznego i socjalizacji z człowiekiem,

– brak obowiązkowego szczepienia zwierząt na wściekliznę.

W  wyniku  powyższego  psy  padają  z  chorób  i  ogólnego  zaniedbania  (m.  in.

spowodowanego endo- i ektopasożytami)  oraz zagryzają się wzajemnie z powodu nadmiernego

zagęszczenia, do którego dodatkowo przyczynia się brak sterylizacji suk, rozmnażających się w

sposób  ciągły  i  niekontrolowany.  Walczące  o  karmę  psy,  rozkładające  się  zwłoki  padłych

zwierząt,  zalegające,  psujące się  odpady poubojowe, ogromne ilości  szczurów i niesamowity

fetor są na działce................................................ codziennością.

Więzione tam zwierzęta, oprócz fatalnych warunków bytowania i złej kondycji fizycznej,

wykazują również wyraźne deficyty behawioru: są lękliwe, bojaźliwe, apatyczne i zastraszone.

Powyższe  potwierdzają  własne  spostrzeżenia  składającego  doniesienie,  poczynione

podczas  kilkukrotnych  wizji  lokalnych  (podać  daty  i  kto  asystował)  oraz doniesienia

sąsiadów........................................................., zamieszkujących okoliczne działki.

Zachowanie..........................................  pozbawione  jest  odpowiedzialności  i  rzeczywistej

troski o los posiadanych zwierząt. Chorobliwe zbieractwo psów, zaniedbania jakich dopuszcza

się wobec nich oraz stan dewastacji i zanieczyszczenia, do jakiego doprowadził zamieszkiwaną

przez  siebie  działkę,  rodzą  podejrzenie,  iż  jego  poczynania  spowodowane  są  dolegliwością

psychiatryczną, która wymaga zdiagnozowania podczas badania psychiatrycznego.



Składający  zawiadomienie  oświadcza,  iż  na  podstawie  art.  39  ustawy  o  ochronie

zwierząt, wykonywać będzie w niniejszej sprawie prawa pokrzywdzonego.

Lista świadków:

– członkowie stowarzyszenia wizytujących nieruchomość,

– policjanci,

– strażacy,

– sąsiedzi,

– lek. wet., do których trafiły psy

W załączeniu:

– zdjęcia,

– filmy,

– oświadczenia sąsiadów,

– zaświadczenia weterynaryjne

Do wiadomości:

– Prokuratura Okręgowa w Kielcach


