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tel.: (22) 812 92 16 
fax: (22) 615 87 63 

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Maz. 
ul. B. Prusa 2 
07-300 Ostrów Maz. 
 

Zwiadomienie o przestępstwie 
Składamy zawiadomienie o przestępstwie porzucenia zwierząt w związku z działalnością schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej 
 
Podstawa prawna: art. 35 ust.1 w związku z art 6, ust. 2, pkt.11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt. 
 
Zawiadomienie dotyczy czasu: okres całego 2003 roku i pierwszego półrocza 2004 r. 
 
Zawiadomienie dotyczy miejsca: schronisko dla bezdomnych zwierząt w  Ostrowi Mazowieckiej 
przy ul. Bąkówka, prowadzone przez spółkę cywilną Sławomir Suchta i Zygmunt Szabłowski i 
kierowane przez w.w. 
 
Zawiadomienie dotyczy ofiar: bezdomnych psów w liczbie 283, obliczonej przez nas na podstawie 
informacji do jakich mieliśmy dotąd dostęp. 
 

1. Źródła informacji 

 
Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji Azylu pod Psim Aniołem realizuje projekt monitorowania 
rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt, a zwłaszcza sposobów i skutków realizowania przez 
gminy ustawowego zadania pn. zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
(Ustawa o ochronie zwierząt, art. 11, ust.1). 

Sposób realizacji tego zadania uregulowany jest następującymi przepisami prawa: 
� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 

1002), 
� Rozporządnie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admnistracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753),  
� Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 
158, poz. 1657).  

Realizując nasz projekt, wystąpiliśmy 15.07.2004 do wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
województwa mazowieckiego z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej: 
� Czy i z kim gmina podpisała w latach 2003 i 2004 umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a 

także z którym schroniskiem/schroniskami uzgodniono umieszczenie wyłapanych zwierząt? 
� Jakie są zbiorcze (okresowe) dane liczbowe o zwierzętach wyłapanych i/lub przetrzymywanych na koszt 

gminy (przyjęte, wydane, zbiegłe, padłe, uśmiercone) w latach 2003 i 2004? 

Otrzymane odpowiedzi konfrontujemy z odpowiedziami otrzymywanymi od schronisk, które 
pytaliśmy: 
� Jakie są zbiorcze (okresowe)  dane liczbowe o psach w schronisku w latach 2003 i 2004? (przyjęte, 

wydane, zbiegłe, padłe, uśmiercone), 
� Jeśli podmiot prowadzący schronisko wykonuje również odpłatne wyłapywanie zwierząt na podstawie 

umów z gminami, ile psów wyłapano? (okres, gmina, ilość), 
� Czy i ile przyjęto do schroniska psów od innych podmiotów odpłatnie wyłapujących je na zlecenie 

gmin? (podmiot wyłapujący, okres, gmina, ilość). 
 



2. Ustalenia co do schroniska w Ostrowi Maz. 

Wedle dotychczas nadesłanych nam odpowiedzi, 6 gmin wojwództwa mazowieckiego  w roku 2003 
i/lub 2004 uzgodniło ze schroniskiem w Ostrowi Maz. wyłapywanie i/lub zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom z ich terenu.  

Główny Inspektorat Weterynarii udostępnił nam dane ewidencyjne za 2003 rok zawarte w raporcie z 
wizytacji schroniska. Są one całkowicie zgodne z danymi przekazanymi nam przez schronisko a także 
przez Burmistrza Ostrowi Maz. 

Jednak ewidencja schroniska nie zgadza się z danymi z gmin, co powoduje, że nieznany jest los 222 
psów dostarczonych do schroniska w 2003 roku oraz 61 w pierwszej połowie 2004 roku – łącznie 283 
zwierząt. 

 

Psy kierowane do schroniska w Ostrowi Maz., wg. danych z gmin 
ilość psów  gmina wyłapujący 

2003 I poł. 2004 

uwagi 

1 Ostrów Maz. Schr. w Ostrowi Maz. 173 82  

2 Ostrołęka Firma "Astra" 168 -  

3 Przasnysz MZGiK Przasnysz 27 37  

4 Siedlce PUK Siedlce 18 23 za pośrednictwem tymczasowej 
przechowalni w Siedlcach 

5 Łochów Schr. w Ostrowi Maz. 3 1  

6 Różan Schr. w Ostrowi Maz. 6 -  

Razem: 395 143  

 
Dane zbiorcze ewidencji schroniska w Ostrowi Maz. za 2003 i 204 rok 

wg. Inspekcji Weterynaryjnej, Burmistrza Ostrowi Maz. oraz schroniska 
okres stan zwierząt 

na początku 
okresu 

przyjęte wydane uśmiercone 
 

padłe zbiegłe stan zwierząt 
na koniec 

okresu 

2003 119 173 97 – 43 21 131 

I poł. 2004 131 82 47 – 26 14 126 

 

 

3. Ważne okoliczności przestępstwa 

Do przestępstwa porzucenia zwierząt może dochodzić w sytuacji, gdy gminy realizują regularne 
wyłapywanie psów w sposób niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt: 

� Wyłapywanie podejmowane jest bez wymaganych prawem uchwał rad gminnych o dalszym 
postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami oraz koniecznej opinii powiatowego lekarza 
weterynarii i organizacji społecznej o statutowym celu ochrony zwierząt. 

� Gminy nie zawierają umów ze schroniskiem na bezterminową opiekę nad zwierzętami, lecz 
poprzestają na jednorazowej zapłacie z góry (za tzw. umieszczenie), co sprawia, że 
faktycznym przedmiotem zlecenia nie jest bezterminowa opieka lecz nielegalne pozbycie się 
wyłapanych zwierząt. Konsekwentnie, gminy nie prowadzą ewidencji swoich zwierząt 
bezdomnych umieszczonych w schroniskach i nie interesują się ich losem. 



� Wyłapywanie zwierząt pozostaje poza ustawową kontrolą przestrzegania ustawy o ochronie 
zwierząt gdyż nie jest działalnością nadzorowaną z punktu widzena przepisów 
weterynaryjnych. 

� Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad schroniskami przez  nie obejmuje weryfikacji ich 
danych ewidencyjnych co do zwierząt wydanych (adopcje). 

 

 

 

————————————— 

w załączeniu: 
1) kopie odpowiedzi z gmin na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
2) kopia odpowiedzi schroniska na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
3) kopia raportu z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Inspekcję Weterynaryjną. 


