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'Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta " - Immanuel Kant (l 724-1804)

Jędrzejów, 02.08.2013 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 zwierzęciem z art. 35 ust. la w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 7, 10, 19 ustawy z dnia 21.08.1997

r. o ochronie zwierząt, przez Dariusza Sułeckiego, zam. Wywła 47, gm. Słupia Jędrzejowska.

Uzasadnienie

W dniu 29.07.2013 r. do Stowarzyszenia pocztą elektroniczną wpłynęło zgłoszenie Anny

Adamczyk, kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie, o potrzebie wykonania

interwencji u dozorowanego Dariusza Sułeckiego, zam. Wywła 47, gm. Słupia Jędrzejowska, z powodu

niewłaściwych warunków bytowych, w jakich utrzymuje on swojego psa. Zgłoszenie uzupełnione

zostało o dodatkowe informacje w dniu 31.07.2013 r. (wydruk korespondencji w załączniku).

W dniu 01.08.2013 r. upoważniony członek Stowarzyszenia udał się pod wskazany adres z

zamiarem rozpoznania sytuacji, nakarmienia psa i ewentualnie pozostawienia zapasu karmy u sąsiadki

D. Sułeckiego. Na miejscu ujawniono jednak szereg istotnych naruszeń przepisów ustawy o ochronie

zwierząt, w tym zakażoną ranę na szyi psa, spowodowaną wrośniętym łańcuchem, które skutkowały

zabraniem zwierzęcia z miejsca jego dotychczasowego przebywania (w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o

ochronie zwierząt), w celu udzielenia mu pilnej pomocy weterynaryjnej.



Stwierdzone nieprawidłowości w dobrostanie zwierzęcia:

1. naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt:

długość łańcucha, na którym uwiązane było zwierzę, wynosiła 1,35 m (wbrew

ustawowym 3 m — art. 9 ust. 2 ustaw)' o ochronie zwierząt),

ustalono, iż pies nigdy me jest z łańcucha spuszczany (wbrew art. art. 9 ust. 2 ustaw)- o

ochronie zwierząt),

zwierzę nie posiadało obroży, a łańcuch był założony ciasno i bezpośrednio na szyję psa,

co spowodowało wrośnięcie ogniw łańcucha w ciało i powstanie rany obejmującej ok. 1/3

obwodu szyi (obdukcja weterynaryjna w załączniku)

2. naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt:

dziurawa, zbita ze spróchniałych desek buda, bez podłogi, co powodowało, iż zwierzę leżało

bezpośrednio na ziemi i kamieniach (wbrew art. art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt),

otoczenie budy niechlujne, pełne śmieci i z wielką ilością psich odchodów

3. naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 19 ustawy o ochronie zwierząt:

puste, brudne naczynia, w tym jedno wypełnione brudną, zatęchłą wodą,

ustalono, iż właścicielowi zwierzęcia zdarza się pozostawiać zwierzę samo na kilka dni bez

podstawowego zaopatrzenia w karmę i wodę - psa dokarmia wówczas sąsiadka (Izabela Zagorska),

która jak sama przyznaje, robi to ,,z dobroci serca"; w momencie przeprowadzania interwencji pies

pozostawał sam na posesji od 2 tygodni (właściciel przebywa w zakładzie karnym w Pińczowie).

Nie udało się ustalić, czy zwierzę posiada obowiązkowe sczepiema na wściekliznę.

W tym samym dniu psu została udzielona niezwłoczna pomoc weterynaryjna. Łańcuch był tak

wrośnięty w szyję psa, że jedynym sposobem na jego usuniecie, było stopniowe wyrywanie go z ciała.

Zwierzę aktualnie przebywa pod opieką Stowarzyszenia, jako dowód w ewentualnym postępowaniu

karnym. W dniu 02.08.2013 r. Stowarzyszenie zawiadomiło Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska o fakcie

zabrania psa, w celu podjęcia przez organ decyzji adrn. w przedmiocie odebrania zwierzęcia (art. 7 ust.

3 ustawy o ochronie zwierząt).

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

sprawie wykonywać będzie prawa pokrzywdzonego.



Świadkowie:

Agnieszka Lechowicz - adres do korespondencji: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11

Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Janusz Lechowicz - adres do korespondencji: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11

Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

- lek. wet. Anna Potyńska-Więckowska — adres do korespondencji: Lecznica Weterynaryjna, ul.

Głowackiego 11, 28-300 Jędrzejów

Anna Adamczyk - kurator społeczny przy Sądzie Rejowym w Jędrzejowie

- Izabela Zagórska — zam. Wywła 48, 28-350 Słupia Jędrzejowska

W załączniku:

zgłoszenie dostarczone pocztą elektroniczną

dokumentacja fotograficzna — 29 szt. zdjęć

obdukcja weterynaryjna

łańcuch usunięty z szyi zwierzęcia
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