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Zawiadomienie o przestępstwie 
nieuzasadnionego uśmiercania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi i znęcania się nad 

nimi przez utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania i stosowanie okrutnej metody 
chowu zwierząt 

 

Miasto Łódź działając poprzez jednostkę budżetową "Schronisko dla Zwierząt", realizuje w sposób 
zorganizowany i ciągły zadanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w sposób, który sprawia lub 
dopuszcza do nieuzasadnionej śmierci wielu psów, tj. dopuszcza się systematycznego, 
zorganizowanego na dużą skalę naruszania ustawy o ochronie zwierząt. 

Publicznie dostępne dane statystyczne dotyczące losów zwierząt trafiających do łódzkiego schroniska 
w latach 2003 i 2004 wyglądają następująco: 
 

utracone rok stan 
początkowy 

przyjęte  
psy 

wydane  
psy razem uśmiercone padłe zbiegłe 

stan 
końcowy 

2003 432 3.244 1.699 1.539 830 677 32 438 

2004 438 2.722 1.597 1.079 479 572 28 484 

 

1. Czynne uśmiercanie 

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi w art. 33 zamkniętą listę powodów, dla których zwierzęta mogą 
być uśmiercane. W zwykłych warunkach funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt 
występować może tylko jeden powód uśmiercania, określony jako "wzgląd humanitarny", przez co 
należy rozumieć "obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, 
polegający na tym, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym 
obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia". 

Nie kwestionując niczyich kompetencji do stwierdzania konieczności humanitarnej w każdym 
konkretnym przypadku z osobna, twierdzimy, że jest skrajnie nieprawdopodobne by tak rozumiana 
konieczność mogła dotyczyć 830 psów w 2003 roku i 479 w 2004 roku, co stanowi 26% i 18% psów 
przyjętych do schroniska w tych latach. 

 

2. Niewłaściwe warunki bytowania 

Ustawa o ochronie zwierząt jak i przepisy dotyczące bezpośrednio schroniska czynią je 
odpowiedzialnym za opiekę nad zwierzętami. Chociaż prawo nie precyzuje szczegółowych norm 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, to jednak zabronione jest utrzymywanie zwierząt w 



niewłaściwych warunkach bytowania (art. 6 ust., 2 pkt 10), a ponadto przepisy weterynaryjne i 
regulamin schroniska zapewniają zwierzętom opiekę weterynaryjną. 

Śmiertelność własna psów w schronisku łódzkim wynosząca 677 psów w 2003 roku i 572 w 2004 
(21% psów przyjętych) świadczy o tym, że zwierzęta te nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki, 
zwłaszcza weterynaryjnej. 

 

3. Stosowanie okrutnej metody chowu  

Według danych opublikowanych przez schronisko, aż w 161 przypadkach powodem śmierci własnej 
psów w 2004 roku było ich zagryzanie się, co świadczy, że warunki bytowania psów w schronisku nie 
zapewniają im nie tylko odpowiedniego poziomu opieki ale nawet podstawowych wymogów 
bezpieczeństwa. Utrzymywanie zwierząt w takich warunkach i z takimi skutkami jest przestępstwem 
znęcania się nad nimi przez stosowanie okrutnej metody chowu zwierząt (art. 6, ust. 2, pkt 12 ustawy o 
ochronie zwierząt). 

 

Wyżej wymienione przestępstwa mają za tło permanentne przepełnienie schroniska. Nie wynikają 
zatem z przypadkowych zaniedbań bądź przyczyn niezależnych, lecz świadomego działania, 
składającego się na rutynową praktykę czynnej i biernej eksterminacji bezdomnych zwierząt. 

Dane o stanie zwierząt psów w schronisku według raportów Głównego Lekarza Weterynarii 
 

rok ilość zapełnienie 
2001 468 187 % 
2002 432 173 % 
2003 438 175 % 
2004 484 194 % 

 

Praktyka przepełniania schroniska znajduje oparcie w nielegalnym celu działania schroniska,  
określonym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 roku i związanym z nią 
regulaminem schroniska.  

Uchwała ta formułuje przedmiot działalności schroniska jako "przyjmowanie bezdomnych zwierząt" 
oraz "zbieranie wałęsających się zwierząt" niezależnie od zadania opieki nad nimi (§3, pkt. 1 i 2). Dla 
tak sformułowanych zadań nie ma dostatecznych podstaw prawnych. Wprawdzie ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nakazuje gminom "organizowanie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach" (art. 3, ust. 2, pkt 5), lecz przepisów 
takich nie ma.  

Podstawą prawną zajmowania się bezdomnymi zwierzętami przez gminy jest zadanie zapewniania im 
opieki, określone w ustawie o ochronie zwierząt (art. 11, ust. 1). Wypełnianie zadania zapewniania 
bezdomnym zwierzętom opieki skutkuje również – siłą rzeczy – zapewnieniem ochrony przed nimi. 
Czynności "przyjmowania", "zbierania" czy "wyłapywania" tych zwierząt do schronisk są jednak 
legalne wyłącznie jako narzędzia opieki i nie mogą być celem samoistnym, a tym bardziej 
prowadzącym w praktyce do zaprzeczenia zadania opieki.  

 
 

 


