
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl
KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801

Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 23.12.2011 r.

Prokuratura Rejonowa

w Jędrzejowie

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,  zawiadamia  o  podejrzeniu  popełnienia

przestępstwa znęcania się  nad zwierzętami z art.  35  ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o ochronie

zwierząt,  popełnionym  przez....................................,  zamieszkałego  w  Jędrzejowie,

ul.....................................

W grudniu 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało telefoniczne i liczne pisemne zgłoszenia osób

dokarmiających  zwierzęta.......................................................,  informujące  o  złych  warunkach  ich

przetrzymywania  przez  w/w.  Zaniedbania  miały  polegać  na  głodzeniu  posiadanych  zwierząt  oraz

utrzymywaniu ich w niewłaściwych warunkach bytowania.

19.12.2011 r.  upoważniony przedstawiciel  Stowarzyszenia,  Agnieszka  Lechowicz,  w asyście

policjantów  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Jędrzejowie,  oraz  lekarza  weterynarii,  Joanny

Świerczyńskiej, dokonała oględzin warunków, w jakich przetrzymywane były zwierzęta.

Na miejscu stwierdzono następujące uchybienia w należytym traktowaniu zwierząt (kóz):

– zwierzęta  przetrzymywane  w ciasnym,  ciemnym (brak  okien  i  sztucznego  oświetlenia)  oraz

wychłodzonym pomieszczeniu,

– zwierzęta utrzymywane w niechlujstwie, na śladowej ilości brudnej ściółki - właściciel nie był w

stanie określić, jak często sprząta pomieszczenie i wykłada świeżą ściółkę,



– w  pomieszczeniu  brak  bezpiecznych  stanowisk  uwiązowych,  a  jedynie  stare  zniszczone,

ponabijane gwoździami resztki zagród,

– brak należytych i  we właściwej  ilości  żłobów i  poideł  (jedynie  2 paśniki  na siano rzekomo

pozostałe po koniach),

– 5 szt. zwierząt różnej płci uwiązanych na bardzo krótkich łańcuchach, w tym 1 cap i 1 koza bez

obroży, z odparzeniami od łańcucha założonego bezpośrednio na szyję,

– wszystkie kozy w średniej kondycji fizycznej, podczas interwencji drżały z zimna,

– 1 koza,  maści  czarno-białej  ranna w lewą  przednią  nogę  –  uraz spowodowany zbyt  krótką

uwięzią i kaleczeniem się zwierzęcia o wystające niebezpieczne elementy resztek zagród,

– wszystkie zwierzęta nadmiernie płochliwe i bojaźliwe, wskazujące na niski poziom socjalizacji z

człowiekiem (spowodowany rzadkim i niedostatecznym kontaktem z człowiekiem),

– u wszystkich zwierząt  brak kolczyków lub śladów po nich,  właściciel  nie  posiadał  również

żadnych dokumentów świadczących o znakowaniu, rejestracji i leczeniu weterynaryjnym posiadanych

zwierząt, w związku z tym niemożliwe było ustalenie ich dokładnego wieku i pochodzenia.

Wg informacji zebranych przez Stowarzyszenie, właściciel w ogóle nie zajmuje się posiadanym

inwentarzem gospodarskim i nie ma pojęcia o właściwej opiece i pielęgnacji tych zwierząt. Dotyczy to

nie tylko aktualnie posiadanych kóz, ale także drobiu i psów oraz wcześniej utrzymywanych koni i krów.

Stosunkowo dobry stan fizyczny zwierząt i poziom ich odżywienia był i jest wyłączną zasługą osób

dobrej woli, które wobec zaniedbań..........................................., od lat dokarmiają posiadane przez niego

zwierzęta rożnych gatunków, angażując w to własne środki finansowe, czas i pracę. Osoby te, wykazane

poniżej  w liście  świadków,  od długiego już  czasu  (ok.  10  lat,  kozy  od ok.  5  lat)  zbierają  karmę  i

pieniądze na wykup zwierząt od............................................................  oraz samodzielnie i własnoręcznie

karmią  jego  inwentarz.  Odbywa  się  to  raz  dziennie,  przez  6  dni  w  tygodniu.  Zadawanie  paszy

zwierzętom  uzależnione  jest  jednak  od  dobrej  woli  i  humoru  właściciela,  który  niejednokrotnie

odmawia  wstępu  na  swoją  posesję  i  dostępu  do  zwierząt. Na  uwagę  zasługuje  fakt,

iż ............................................................ posiada zapas siana pozwalający prawidłowo wykarmić posiadane

kozy.  Reszta  karmy znajdująca  się  w obejściu  jest  własnością  osób dokarmiających,  jednak wg ich

obserwacji, jest ona w dużej części zjadana przez szczury, które zasiedlają działkę. Ponieważ właściciel

od lat nie reaguje (lub reaguje agresją) na prośby i namowy poprawienia warunków bytowych zwierząt

lub  zaprzestania  ich  chowu,  a  jego  postawa  i  wypowiedzi  nie  rokują  zmiany  na  lepsze,  osoby

dokarmiające postanowiły w końcu ujawnić sprawę i zgłosić ją do odpowiednich służb.



Wysoce uprawdopodobnione jest popełnienie przez ......................................:

– przestępstwa z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 17 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt,

– wykroczenia z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt,

– wykroczenia z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji

zwierząt,

– złamanie zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2010 r.  w

sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt  gospodarskich innych niż  te,  dla

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

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

wykonywać będzie w niniejszej sprawie prawa pokrzywdzonego.

Lista wskazywanych dowodów:

• oświadczenie lek.  wet.  Joanny Świerczyńskiej,  Gabinet  Weterynaryjny ul.  Łódzka 18, 26-085

Miedziana Góra,

• zdjęcia  dokonane  ok.  dnia  09.12.2011  r.  przez  ....................................................................  oraz

podczas interwencji dnia 19.12.2011 r. przez członka Stowarzyszenia,

• źródłową wiedzę o traktowaniu zwierząt przez........................................ posiada również:

– ......................, zam..............................................................

– ........................., zam............................................................

– ..............................., zam.                                              

W załączeniu:

– kserokopia epikryzy weterynaryjnej z obdukcji zwierząt

– zdjęcia – 17 szt.

– kserokopie oświadczeń - 9 szt.


