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

Jędrzejów, 04.02.2011 r.

Rada Miejska w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

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 Starachowicach z dnia 01.03.1999 r., nr II/21/99,
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Starachowice,
łamiącej przepisy prawa, wniesione przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizację pożytku
publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 01.03.1999 r., nr II/21/99, w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Starachowice, 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) 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,
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2) przepis

§ 6 ust. 2 uchwały przewiduje uśmiercanie bezdomnych zwierząt 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,
3) przepis § 8 ust. 1 uchwały dopuszcza uśmiercanie zwierząt “uznanych za agresywne i niebezpieczne
dla otoczenia”:
kryterium wystąpienia bezpośredniego zagrożenia nadmierną agresywnością zwierząt, o jakim mówi
ustawa, zastąpiono kryterium “uznania za agresywne i niebezpieczne dla otoczenia”, przez co
zmieniono kryterium okoliczności faktycznych na kryterium swobodnej oceny, dokonywanej przez
nieokreślony przez uchwałę podmiot,
4) przepis § 8 ust. 1 uchwały dopuszcza uśmiercanie zwierząt “kalekich i nieuleczalnie chorych”:
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,
5) przepis § 8 ust. 2, nakazujący dokonywania uśmiercania w sposób “zgodny z aktualnie
obowiązującymi przepisami”, nie wskazuje takich przepisów, przez co tworzy prawo pozorne.

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 Starachowicach
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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