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

Jędrzejów, .........................................

Wójt Gminy Wodzisław

ul. Krakowska 6

28-330 Wodzisław

Zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzęciem

w celu wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi

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

statutowym celem działania  jest  ochrona  zwierząt, działając  w  trybie  art.  7  ust.  1a  ustawy  z  dnia

21.07.1997  r.  o  ochronie  zwierząt,  informuje  o  znęcaniu  się  nad  posiadanymi  zwierzętami

przez  ............................................  Zawiadomienie  niniejsze  składane  jest  w  celu  podjęcia  przez  Pana

Wójta decyzji,  której  przedmiotem jest  czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,

znęcającemu się nad zwierzęciem w sposób określony w art. 6 ust. 2 w/w ustawy.

W dniu .................... otrzymaliśmy zgłoszenie o dramatycznie złych warunkach przetrzymywania

zwierząt  przez...........................,  zamieszkałego  w.......................,  gmina  Wodzisław. Zaniedbania  miały

polegać  na głodzeniu posiadanych krów, doprowadzeniu do śmierci głodowej kilku osobników oraz

zaniechaniu usuwania zwłok padłych zwierząt. Sytuacja taka ma trwać od wielu lat i nie zapobiegło jej

zgłoszenie  sprawy Powiatowemu Lekarzowi  Weterynarii  już  w 2006 r.  Jędrzejowska  PIW rzekomo

zajęła się sprawą, a zwierzętami miała przejąć rodzina.................................. Niestety, wg zebranych przez

nas  informacji,  poprzednia  interwencja  była  pozorna  i  nieskuteczna,  a  rzeczony  delikwent  swój

proceder głodzenia zwierząt kontynuuje nadal.

Dnia  ............................przedstawiciel  Stowarzyszenia,  Agnieszka  Lechowicz,  w  asyście

policjantów z PP w Wodzisławiu oraz lekarza weterynarii, Joanny Świerczyńskiej, dokonała oględzin

warunków, w jakich przetrzymywane były zwierzęta.

Na  miejscu,  w ciemnej  i  brudnej  oborze,  stwierdzono obecność  3  buhajów,  2  jałówek  i  1



cielęcia.  Wszystkie  zwierzęta  (oprócz  cielęcia)  były  wychudzone,  zawszone  i  zaniedbane,  w  wielu

miejscach  wyłysiałe  i  odparzone  od  nagromadzonego  brudu.  Szczególnie  dramatyczny  był  stan  2

buhajów, u których znaczne niedożywienie zahamowało prawidłowy rozwój kośćca i  uniemożliwiło

prawidłową  ocenę  wieku  zwierząt.  Podłogę  obory  pokrywała  gruba,  ok.  metrowa  warstwa

wielotygodniowych  odchodów.  Wg  oświadczenia  właściciela  pomieszczenie  sprzątane  jest  raz  na

tydzień, a zwierzęta „jedzą dobrze, tylko mają wszy”. Usiłowano ustalić również pochodzenie cielęcia -

pierwotnie właściciel twierdził, że cielę ma ok. 7 dni i że matką jest jedna z krów (okazało się, iż żadna

nie ma mleka),  potem, że zwierzę  ukradł,  by następnie stwierdzić,  że je kupił.  Wersja ta wydaje się

najbardziej prawdopodobna, z uwagi na ogólnie dobry (jeszcze) stan cielęcia.

Właściciel  nie  potrafił  określić,  w  jakim  celu  trzyma  zwierzęta.  Na  uwagę  zasługuje  fakt,

iż ........................................ posiada łąki pozwalające prawidłowo wykarmić posiadane krowy, a w obejściu

znaleziono wystarczającą ilość siana i ospy.

Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt  dnia  ..........................  złożyło do  Prokuratury  Rejonowej  w

Jędrzejowie  zawiadomienie  o  popełnieniu  przez....................................  przestępstwa  znęcania  się  nad

zwierzętami z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

W związku z warunkami bytowymi, zarażającymi zdrowiu i życiu zwierząt, jednoznaczną opinią

lek.  weterynarii  oraz nie  rokującą  dobrze na przyszłość  postawą  właściciela,  wykazującego się  dużą

niechęcią  do  współpracy,  poprawienia  losu  zwierząt  i  nie  pojmującego podstawowych obowiązków

opieki  nad  zwierzętami  gospodarskimi,  Stowarzyszenie  wnioskuje  jak  we  wstępie.  Nasz  wniosek

dotyczy  wszystkich  6  sztuk  bydła  posiadanego  przez............................................  Specyfikacja  zwierząt

objętych wnioskiem znajduje się w epikryzie weterynaryjnej.

W załączeniu:

- epikryza weterynaryjna z obdukcji zwierząt

- 41 sztuk zdjęć

- kopia doniesienia do Prokuratury Rejonowej

Do wiadomości:

- Powiatowy Lekarz Weterynarii, PIW Jędrzejów

upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej

(podpis)


