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

Jędrzejów, 07.02.2011 r.
Rada Miejska w Końskich

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
skierowane na podstawie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr
142 poz.1591), dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.04.1999 r., nr VI/70/99, w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie,
łamiącej przepisy prawa, wniesione przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizację pożytku
publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.04.1999 r., nr VI/70/99, w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie, podjęta została z naruszeniem
zapisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003, nr 106, poz.1002) w
następujących punktach:
1) W podstawie prawnej uchwały powołana została opinia udzielona przez Związek Kynologiczny w
Kielcach, co stanowi złamanie zapisów art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, która w swoim
brzemieniu w 1999 r. nakazywała radzie gminy zasięgnięcie opinii upoważnionego przedstawiciela
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji społecznej o podobnym
statutowym celu działania.
Wg statutu, podstawowymi celami TOZ są:
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1) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką;
2) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
3) Działanie na rzecz ochrony środowiska;
4) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw
przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.
Tymczasem, wg statutu Związku Kynologicznego, jego celem jest oparta na podstawach naukowych
organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem
eksterierowym jak i użytkowym.
Analiza celów działania obydwu w/w organizacji nie pozwala na zasadne twierdzenie, jakoby Związek
Kynologiczny w Polsce był inną organizacją społeczną o podobnym statutowym celu działania co Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Konkludując, już sam niezgodny z prawem sposób podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Końskich,
powinien skutkować stwierdzeniem jej nieważności i wycofaniem z obiegu prawnego.
2) Przepis § 6 ust. 2 uchwały przewiduje sprzedaż bezdomnych zwierząt umieszczonych w schronisku:
gmina ani schronisko nie są właścicielami bezdomnych zwierząt z mocy definicji ustawowej, zatem nie
posiadają legitymacji do ich sprzedaży.
3) Przepis § 6 ust. 2 uchwały przewiduje uśmiercanie bezdomnych psów umieszczonych w schronisku:
art. 33 ustawy o ochronie zwierząt stosuje enumeratywne wyliczenie dopuszczalnych powodów
uśmiercania zwierząt, a Rada Miejska nie jest władna rozszerzać tego zamkniętego katalogu o kryterium
długości pobytu w schronisku.
4) Przepis § 8 uchwały dopuszcza uśmiercanie zwierząt “uznanych za agresywne” bez odwożenia ich
do schroniska:
– wprowadzono kryterium “uznania za agresywne”, przez co zmieniono kryterium okoliczności
faktycznych na kryterium swobodnej oceny,
– nieumiejętna legislacja uchwały w formułowaniu zdań, uniemożliwia jednoznaczne określenie,
kto jest upoważniony do owej oceny.
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5) Przepis § 8 uchwały dopuszcza uśmiercanie zwierząt “kalekich i nieuleczalnie chorych” bez
odwożenia ich do schroniska:
art. 33 ustawy o ochronie zwierząt stosuje enumeratywne wyliczenie dopuszczalnych powodów
uśmiercania zwierząt, a Rada Miasta nie jest władna rozszerzać tego zamkniętego katalogu o kryterium
kalectwa i nieuleczalnej choroby.

Do wiadomości:
1.Najwyższa Izba Kontroli Warszawa
2. Wojewoda Świętokrzyski
3. Główny Inspektorat Weterynarii
4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich
6. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
7. Pani Joanna Senyszyn, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
8. Pan Konstanty Miodowicz, Poseł na Sejm RP
9. Pan Paweł Suski, Poseł na Sejm RP
10. Telewizja Polska S.A. Celownik
11. TVN Uwaga
12. Gazeta Wyborcza
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