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

Jędrzejów, 12.12.2013 r.

Komisariat Policji

w Małogoszczu

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wykroczenia

z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt

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 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2.pkt 10, 17 i 19 ustawy o ochronie

zwierząt  oraz wykroczenia z art.  37 ust.  1 w zw. z art.  9 ust.  2 ustawy o ochronie zwierząt,  przez

Władysława Niechciała, zam. Konarskiego 5 w Małogoszczu.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie  otrzymało  telefoniczne  zgłoszenie  o  potrzebie  wykonania  interwencji  u

Władysława Niechciała, zam. ul. Konarskiego 5 w Małogoszczu, z powodu złych warunków bytowych,

w jakich miały przebywać psy będące jego własnością.

W dniu  13.11.2013 r.  upoważniony członek Stowarzyszenia  Agnieszka  Lechowicz,  wraz  z

lekarzem weterynarii  Joanną  Świerczyńską  oraz w asyście  policjanta z KPP w Jędrzejowie st.  sierż.

Rafała Wojtanowskiego, wykonali kontrolę interwencyjną pod wskazanym adresem.

 Na miejscu ujawniono 7 psów mieszańców, w tym 5 psów przetrzymywanych w kotłowni

domu, 1 psa zamkniętego w mieszkaniu i 1 psa uwiązanego na podwórku obejścia. Z powodu braku

dostępu do psa zamkniętego w mieszkaniu, nie zdołano ustalić jego płci, wieku i stanu zdrowia.

Stwierdzono następujące uchybienia w traktowaniu pozostałych zwierząt:

1. naruszenie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt (zakaz utrzymywania

zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania) – psy utrzymywane w kotłowni przebywały w izolacji



od  świata  zewnętrznego,  w  ciasnym  i  ciemnym  pomieszczeniu,  z  jednym  małym,  zakratowanym

otworem okiennym, nie wpuszczającym dostatecznej ilości światła do środka;

2. naruszenie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt (zakaz wystawiania

zwierzęcia domowego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu

–  pies  przetrzymywany  na  zewnątrz  nie  miał  zapewnionego  pomieszczenia  chroniącego  go  przed

zimnem i opadami atmosferycznymi,  brak było budy lub innego godziwego schronienia,  a  zwierzę

uwiązane było na plastikowej lince do ściany drewutni bez podłogi;

3. naruszenie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 19 ustawy o ochronie zwierząt (zakaz utrzymywania

zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby

właściwe dla gatunku):

– pies  przetrzymywany  na  zewnątrz  był  wychudzony  i  niedożywiony,  a  jego  miski  puste  -

łapczywie zjadł karmę i wypił wodę podane przez wolontariusza Stowarzyszenia,

– psy utrzymywane w kotłowni nie miały zapewnionego stałego dostępu do czystej wody;

4. naruszenie art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi w

sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby i na uwięzi krótszej niż 3 m):

- uwięź psa przetrzymywanego na zewnątrz stanowiła plastikowa linka o  dł. ok. 2,4 m,

-  wydeptana,  pozbawiona  roślinności  ziemia  w  obrębie  długości  linki  wskazywała  na  stałe

przetrzymywanie psa na uwięzi.

Stowarzyszenie informuje, iż na podstawie art. 39 ustawy o ochronie zwierząt,  w niniejszej

sprawie wykonywać będzie prawa pokrzywdzonego.

Świadkowie:

- Agnieszka Lechowicz – Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopad 29, 28-300 Jędrzejów

- Joanna Świerczyńska – Gabinet Weterynaryjny „ Na Cztery Kopyta”, ul. Łódzka 18, 26-085 Miedziana

Góra

- st. sierż. Rafał Wojtanowski – Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie

W załączniku:

– kserokopia opinii weterynaryjnej

– dokumentacja fotograficzna – 23 szt. zdjęć (zdjęcia w kotłowni wykonywane były przy lampie błyskowej)


