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Warszawa, 24 września 2009 

 

tel./fax: 022 615 52 82 

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu 
ul. Kilińskiego 12 
98-300 Wieluń 

 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje się monitorowaniem realizacji 
publicznego zadania zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, nałożonego na gminy ustawą o 
ochronie zwierząt. Na podstawie danych, zebranych przez nas w drodze dostępu do informacji pu-
blicznej, składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Zawiadomienie dotyczy działania funkcjonariuszy publicznych 39 gmin z sześciu województw, 
którzy w 2008 roku zlecili wyłapanie łącznie około 600 bezdomnych psów i skierowali je do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wieluniu. Zwierzęta te nie znalazły tam jednak opieki i ich 
los jest w większości nieznany, co nasuwa podejrzenie popełnienia przestępstwa porzucenia zwie-
rząt, określonego w art. 35, ust. 1 w związku z art. 6, ust. 2, pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o 
ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002), na tle przestępstwa przekrocze-
nia uprawnień i nie dopełnienia obowiązków ze szkodą dla interesu publicznego, określonego w 
art. 231 k.k. 

Nieznany los znacznej liczby bezdomnych zwierząt, objętych formalnie opieką gmin, stwierdzili-
śmy porównując informacje z poszczególnych gmin z informacją z nadzoru Inspekcji Weterynaryj-
nej nad schroniskiem w Wieluniu. Z podsumowania informacji z gmin wynika, że w 2008 r. do 
schroniska w Wieluniu trafiło 597 bezdomnych psów, natomiast raport z kontroli Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii mówi o przyjęciu tylko 198 psów w tym okresie. Nieznany jest zatem los 
399 psów, które miały znaleźć opiekę finansowaną z publicznych pieniędzy w ramach publicznych 
zadań gmin. 

Funkcjonariusze wymienionych niżej 39 gmin przekraczali swoje uprawnienia w tym, że zlecali 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt bez dostatecznej podstawy prawnej w postaci uchwały rady 
gminy określającej schronisko i dalszy los zwierząt (art. 11 ustawy o ochronie zwierząt). W więk-
szości przypadków, tj. 27 gmin, uchwała taka w ogóle nie była podjęta. W przypadku 11 gmin, 
podjęte uchwały były wadliwe, bo nie wskazywały schroniska, w którym wyłapane zwierzęta miały 
by mieć zapewnioną opiekę ze strony gminy ani nie rozstrzygały o dalszym losie zwierząt. Tylko w 
przypadku jednej gminy, Czastary, uchwała wskazywała konkretnie schronisko w Wieluniu 
(uchwała ta ponadto nakładała na schronisko obowiązek fotografowania i znakowania wyłapywa-
nych osobników, "co ma zapobiegać ewentualnym nierzetelnosciom i w konsekwencji porzucaniu 
zwierząt"). 

Schronisko miejskie w Wieluniu prowadzone było w 2008 r. przez Fundację "Zwierzyniec", wpi-
saną w 2004 r. do rejestru organizacji społecznych jak i do rejestru przedsiębiorców. Statutowy cel 
fundacji zakreślony jest przez działanie "na rzecz ogółu społeczności powiatu wieluńskiego" (§ 7 
statutu). Pomimo takiego statutowego celu, Fundacja rozwinęła w 2008 roku działalność gospodar-
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czą przyjmowania bezdomnych zwierząt z 39 gmin położonych w sześciu województwach, w ilości 
przekraczającej dziesięciokrotnie pojemność miejskiego schroniska, określoną na 60 psów. 

Zawiadomienie nasze dotyczy także Burmistrza Wielunia i Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Wieluniu. Na obu tych funkcjonariuszach publicznych ciążył szczególny obowiązek niedopuszcze-
nia do nieznanego losu zwierząt. Podejrzewamy, że Burmistrz Wielunia, przekazując miejskie 
schronisko w administrowanie Fundacji "Zwierzyniec", zaniedbał wydania zezwolenia dla przed-
siębiorców na prowadzenie takiej działalności, wymaganego na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 4 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst ujednolicony 
Dz. U. 2005, Nr 236, poz. 2008), a zwłaszcza zaniedbał określenia w takim zezwoleniu przedmio-
tu, obszaru działalności oraz wymagań jakościowych dla prowadzonej działalności, czego wymaga 
przepis art. 9, ust. 1, pkt 2 i 4 cyt. ustawy. Z pewnością zaś zaniedbał  nadzoru nad działalnością 
schroniska o jakiej mowa w art. 8b tej ustawy. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu zaniedbał nadzoru nad schroniskiem, a w szczególno-
ści nadzoru nad prowadzeniem rzetelnej ewidencji zwierząt (§ 6 rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryj-
nych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt). W raporcie z wizytacji schroniska z dnia 30.04.2009 
stwierdził, że schronisko przyjęło w 2008 roku tylko 198 psów, a nie co najmniej 597, jak to wyni-
ka z informacji z gmin. 

Przyjęcie przez Fundację "Zwierzyniec" 597 psów w 2008 roku znajduje potwierdzenie także w 
wymiarze finansowym. Sprawozdanie Fundacji za 2008 rok mówi o przychodach z dotacji 50.000 
zł (z Miasta Wieluń) oraz o dochodach ze "sprzedaży usług" w wysokości 180.000 zł (pozostałe 
gminy). Niepełne informacje z 38 gmin o kosztach zapewnienia opieki sumują się do podobnej 
kwoty, 172.216 zł. 

Do zawiadomienia dołączmy elektroniczne kopie (pliki PDF) informacji pisemnej jakie uzyskali-
śmy z gmin w trybie dostępu do informacji publicznej oraz zestawienie informacji zebranych w 
trybie telefonowania do urzędów gmin, jakie niezależnie od nas zebrała pani Anna Cyndecka [...],
która w lipcu 2009 r. usiłowała na własną rękę rozpoznać skalę działania schroniska w Wieluniu. 

 

Zawiadomienie dotyczy funkcjonariuszy publicznych następujących 39 gmin: 
 
1. Gmina Biała (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 21 psów. 
(wg. informacji zebranej przez Annę Cyndecką). 
 
2. Gmina Bierutów (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 4 psy. 
(wg. informacji zebranej przez Annę Cyndecką). 
 
3. Miasto Blachownia Śląska (pow. częstochowski, woj. śląskie) 
Uchwała rady miejskiej z dnia 7 lutego 2007 r. nie zawiera postanowień o dalszym postępowaniu z 
wyłapanymi zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 19 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "blachownia.pdf"; informacja z gminy w pliku 
"08_blachownia.pdf"). 
 
4. Gmina Bolesławiec (pow. wieruszowski, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_boleslawiec.pdf"). 
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5. Gmina Czarnożyły (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 12 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_czarnozyly.pdf"). 
 
6. Gmina Czastary (pow. wieruszowski, woj. łódzkie) 
Uchwała rady gminnej z dnia 25 czerwca 2007 wskazuje schronisko, obowiązek oznakowania i 
prowadzenia dokumentacji fotograficznej "co ma zapobiegać ewentualnym nierzetelnosciom i w 
konsekwencji porzucaniu zwierząt, a nie sprawowaniu nad nimi opieki przez podmiot prowadzący 
wyłapywanie".  
W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 5 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "czastary.pdf"; informacja z gminy zebrana przez Annę Cyndecką). 
 
7. Gmina Czernica (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 2 psy. 
(informacja z gminy w pliku "08_czernica.pdf", uzupełniona o informację zebraną przez Annę Cyn-
decką). 
 
8. Gmina Długołęka (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 9 psów. 
(wg. informacji zebranej przez Annę Cyndecką). 
 
9. Gmina Kiełczygłów (pow. pajęczański, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 6 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_kileczyglow.pdf"). 
 
10. Gmina Kobiele Wielkie (pow. radomszczański, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_kobiele_wlk.pdf"). 
 
11. Gmina Kobyla Góra (pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_kobyla_gora.pdf"). 
 
12. Gmina Konopiska (pow. częstochowski, woj. śląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 15 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_konopiska.pdf"). 
 
13. Gmina Konopnica (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 9 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_konopnica.pdf"). 
 
14. Gmina Korfantów (pow. nyski, woj. opolskie) 
Uchwała rady gminy z dnia 31 lipca 2002 r. nie wskazuje schroniska ani dalszego losu wyłapywa-
nych zwierząt. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 2 psy. 
(uchwała w załączeniu w pliku "korfantow.pdf"; informacja z gminy zebrana przez Annę Cyndec-
ką). 
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15. Gmina Łubnice (pow. wieruszowski, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. 
(informacja zebrana przez Annę Cyndecką). 
 
16. Gmina Miedźno (pow. kłobucki, woj. śląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 1 psa. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_miedzno.pdf"). 
 
17. Gmina Międzybórz (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 1 psa. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_miedzyborz.pdf"). 
 
18. Miasto i Gmina Mikstat (pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 1 psa. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_mikstat.pdf"). 
 
19. Gmina Mokrsko (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 20 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_mokrsko.pdf"). 
 
20. Gmina Mstów (pow. częstochowski, woj. śląskie) 
Uchwała rady gminy z dnia 22 czerwca 2001 roku nie wskazuje schroniska ani dalszego postępo-
wania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 72 psy. 
(uchwała w załączeniu w pliku "mstow.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_mstow.pdf"). 
 
21. Gmina Murów (pow. opolski, woj. opolskie) 
Uchwała rady gminy z dnia 23 lutego 2006 r. nie wskazuje schroniska ani dalszego postępowania 
ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 9 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "murow.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_mstow.pdf", uzupełniona o informację zebraną przez Annę Cyndecką"). 
 
22. Miasto Oleśnica (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) 
Uchwała Rady Miasta z dnia 25 maja 2007 r. nie wskazuje schroniska. Stwierdza jednak w §5, ust. 
4, że "wyłapane zwierzęta z terenu miasta Oleśnicy zostaną zaewidencjonowane w rejestrze pro-
wadzonym przez Urząd Miasta Oleśnicy oraz utrzymywane na jego koszt". W 2008 roku przekaza-
no do schroniska w Wieluniu 14 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "olesnica_m.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_olesnica_m.pdf", uzupełniona w informację zebraną przez Annę Cyndecką"). 
 
23. Gmina Oleśnica (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) 
Uchwała rady gminy z 13 stycznia 2006 nie wskazuje schroniska ani nie określa dalszego postępo-
wania ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 17 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "olesnica_w.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_olesnica_w.pdf", uzupełniona w informację zebraną przez Annę Cyndecką). 
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24. Gmina Opatów (pow. kłobucki, woj. śląskie) 
Uchwała rady gminy z dnia 24 lutego 2001 r. nie określa schroniska ani sposobu postępowania ze 
zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 2 psy. 
(uchwała w załączeniu w pliku "opatow.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_opatow.pdf") 
 
25. Gmina Osjaków (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 5 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_osjakow.pdf", uzupełniona informacją zebraną przez 
Annę Cyndecką). 
 
26. Gmina Ostrówek (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 3 psy. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_ostrowek.pdf"). 
 
27. Gmina Pątnów (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 16 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_pantnow.pdf"). 
 
28. Gmina Pokój (pow. namysłowski, woj. opolskie) 
Uchwały rady gminnej z dnia 17 grudnia 2007 r. nie określa schroniska ani dalszego postępowania 
za zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 7 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "pokoj.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_pokoj.pdf") 
 
29. Miasto i Gmina Praszka (pow. oleski, woj. opolskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 7 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_praszka.pdf"). 
 
30. Gmina Rudniki (pow. oleski, woj. opolskie) 
Uchwała rady gminnej z dnia 10 lipca 2002 r. nie wskazuje schroniska ani dalszego postępowania 
ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 1 psa. 
(uchwała w załączeniu w pliku "rudniki.pdf", informacja z gminy uzyskana przez Annę Cyndecką) 
 
31. Gmina Skomlin (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. 
(informacja z gminy w załączeniu w pliku "08_skomlin.pdf"). 
 
32. Gmina Sokolniki (pow. wieruszowski, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 4 psy. 
(uchwała w załączeniu w pliku "pokoj.pdf", informacja z gminy w załączeniu w pliku 
"08_sokolniki.pdf"). 
 
33. Miasto Stalowa Wola (pow. stalowowolski, woj. podkarpackie) 
Uchwała rady miejskiej z dnia 3 marca 2006 r. nie określa schroniska ani dalszego postępowania ze 
zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 9 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "stalowa_wola.pdf", informacja z gminy uzyskana przez Annę Cyn-
decką) 
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34. Miasto i Gmina Syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 3 psy. 
(informacja z gminy w pliku "08_syców.pdf", uzupełniona informacją zebraną przez Annę Cyndec-
ką). 
 
35. Miasto Trzebnica (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 6 psów. 
(informacja z gminy w pliku "08_trzebnica.pdf", uzupełniona informacją zebraną przez Annę Cyn-
decką). 
 
36. Miasto i Gmina Twardogóra (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 8 psów. 
(informacja z gminy w pliku "08_twardogóra.pdf"). 
 
37. Miasto Wieluń (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
W 2008 r. do schroniska przekazano 198 psów. 
(informacja z gminy w pliku "08_wielun.pdf") 
 
38. Gmina Wierzchlas (pow. wieluński, woj. łódzkie) 
Bez podstawy w uchwale rady gminy wysłano w 2008 roku do schroniska w Wieluniu 14 psów. 
(informacja z gminy w pliku "08_wierzchlas.pdf") 
 
39. Gmina Wola Krzysztoporska (pow. piotrkowski, woj. łódzkie) 
Uchwała rady gminnej z dnia 14 sierpnia 2001 r. nie określa schroniska ani dalszego postępowania 
ze zwierzętami. W 2008 roku przekazano do schroniska w Wieluniu 35 psów. 
(uchwała w załączeniu w pliku "wola_krzysztoporska.pdf", informacja z gminy w pliku 
"08_wola_krzysztoporska.pdf") 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


