VI kadencja

Interpelacja nr 1845
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 czerwca
2004 r. dotyczącego szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt
Szanowny Panie Ministrze! Artykuł 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt głosi: zwierzę
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę. Praktyka pokazuje jednak, że wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt są niewystarczające. Drastycznym tego przykładem jest sprawa prowadzonego przez fundację
˝Eko-Fauna˝ schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdującego się w miejscowości Krzyczki, na terenie
gminy Nasielsk. Zostaliśmy poinformowani o znajdujących się na skraju wyniszczenia fizycznego i
psychicznego zwierzętach zabranych z wspomnianego schroniska. Ich stan wskazywał na
wielotygodniowe, a nawet wielomiesięczne głodzenie. Zwierzęta były również skrajnie odwodnione, co
świadczy o tym, że nie otrzymywały wody do picia. Niejednokrotnie stan psychiczny zwierząt oraz ślady na
ciele wskazywały jednoznacznie na bicie i fizyczną przemoc. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest tam,
gdzie wiele gmin ma podpisaną umowę z jednym schroniskiem. Schroniska takie przyjmują duże ilości
zwierząt rocznie, które w różny sposób znikają. Wydaje się więc zasadne wprowadzenie pewnych zmian.
Trwałe znakowanie zwierząt, najlepiej chipem, w dużym stopniu ułatwiłoby śledzenie ich losu. Schroniska
należałoby również zobowiązać do kastracji, usypiania tzw. ślepych miotów oraz szczepień przeciwko
chorobom wirusowym wszystkich zwierząt. Schroniska powinny posiadać tzw. karty adopcyjne przy adopcji
zwierzęcia, karty zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii. Podmiot i personel schroniska
powinien być zobowiązany do posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie zachowania zwierząt oraz
ich dobrostanu. Rozporządzenie powinno tez określać minimalną ilość metrów kwadratowych
przeznaczonych na jednego psa w schronisku oraz dopuszczone materiały, z jakich mogą być budy dla
psów. Rozporządzenie powinno również zakazywać trzymania psów na uwięzi w schroniskach.
Schroniska powinny przesyłać powiatowej i wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej oraz urzędom miast
czy gmin, z których psy pochodzą, sprawozdania ze stanu zwierząt raz w miesiącu, w tym szczegółowo
wykazywać numery chipów i kopię kart adopcyjnych dla zwierząt adoptowanych oraz numery chipów
zwierząt utraconych, zbiegłych. Inspekcja Weterynaryjna powinna mieć pełną świadomość tego, ile
schronisko posiada miejsc dla zwierząt i ile realnie może wykonać adopcji rocznie. Schronisko nie powinno
być większe niż na około 200 zwierząt, a rocznie przechodzących przez schronisko nie powinno być więcej
niż około 400 zwierząt. Zwierzęta powinny być przyjmowane do schroniska tylko z gmin położonych w jego
bliskiej lokalizacji.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy
ministerstwo przychyla się do proponowanych zmian i jakie planuje podjąć w tym celu działania?
Z poważaniem
Poseł Joanna Mucha
Lublin, dnia 5 marca 2008 r.

