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

Jędrzejów, 13.12.2011 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu
I Wydział Cywilny
sygn. akt I C 155/11

Powód: STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
KRS: 0000292939, REGON: 260199276
Pozwany: 1. GMINA MIASTO SIERADZ
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
2. LONGIN SIEMIŃSKI
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
z siedzibą w Łodzi 92-411, ul. Kosodrzewiny 56/2
schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice
Wniosek o zabezpieczenie powództwa
Na podstawie art. 730 i 7301 kpc powód wnosi o zabezpieczenie powództwa przez
zakazanie realizacji skarżonych umów w zakresie przeniesienia własności zwierząt na Longina
Siemińskiego, do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

Interes prawny powoda w udzieleniu zabezpieczenia oraz zasadność samego wniosku
wskazane zostały w pozwie. Wniosek ma na celu zabezpieczenie losu zwierząt w ten sposób, że
utrzymany zostanie ich status prawny zwierząt bezdomnych pod publiczną opieką, co oznacza
utrzymanie odpowiedzialności gminy Miasto Sieradz za te zwierzęta oraz nadzoru rządowej
Inspekcji Weterynaryjnej nad ich pobytem w schronisku lub wydaniem ze schroniska. Ochrona
prawna wynikająca z tego statusu zniknie z chwilą nabycia zwierząt jako prywatnej własności
przez Longina Siemińskiego. Powód zakłada, że nastąpi to „w terminie realizacji umowy: do
dnia 31.12.2011 r.” (art. 3 umów). Po tym terminie ani strona pozwana, ani Inspekcja
Weterynaryjna nie będą zobligowane do ewidencjonowania psów, stanowiących już prywatną
własność osoby fizycznej, a tym samym dalszy los tych zwierząt nie będzie możliwy do
ustalenia. Takie podejrzenia uzasadnia lektura raportu z wizytacji schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Wojtyszkach w 2010 r., sporządzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Sieradzu, gdzie gmina Miasto Sieradz nie figuruje w wykazie podmiotów, z którymi schronisko
ma podpisane umowy, pomimo że nie jest to zgodne z prawdą. Takie zapisy raportu (a raczej
ich brak) mogą wskazywać, iż zwierzęta przekazane przez gminę Miasto Sieradz do schroniska
w Wojtyszkach i los tych zwierząt, nie są już od dawna przedmiotem nadzoru ze strony PIW w
Sieradzu.
Realizacja wniosku nie godzi w interesy pozwanych i nie obciąża ich ponad potrzebę,
gdyż w świetle stanowiska pozwanego Miasta Sieradz (cytat z odpowiedzi na pozew): „sytuacja
ich [psów] nie zmieniła się, pozostały w schronisku. Jedyna zmiana to fakt, że Gmina Miasto
Sieradz, zamiast ponoszenia corocznych opłat za ich utrzymanie zapłaciła jednorazowo za ich
dożywotnie utrzymanie i opiekę”.

W załączeniu:
- kserokopia str. 1 i 2 raportu PIW
- odpis pisma dla strony pozwanej wraz z załącznikiem x 2

