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Zawiadomienie o przestępstwie 
 

W imieniu Biura Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS, składam zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw ochronie zwierząt, polegającego na 
porzucaniu lub nieuzasadnionym zabijaniu bezdomnych zwierząt w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Zamościu w latach 2006-2008. 

Zawiadomienie składam na podstawie wyników prowadzonego przez Biuro Ochrony 
Zwierząt monitorowania realizacji przez gminy ustawowego zadania zapewnienia 
bezdomnym zwierzętom opieki. Zebrane przez nas dokumenty wskazują, że w latach 2006-
2008 czterdzieści dwie gminy wyłapywały bezdomne zwierzęta na swoim terenie i kierowały 
je do schroniska prowadzonego przez Miasto Zamość, ale ich los jest w znacznej części 
nieznany. Wstępne informacje z gmin, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej, 
wskazują że formalnie zlecono opiekę nad większą liczbą psów niż zarejestrowano w 
schronisku – jak to wynika z danych nadzoru nad schroniskiem. Podejrzewamy, że liczba 
około 200 brakujących zwierząt może znacznie wzrosnąć po ustaleniu ścisłych danych ze 
wszystkich współpracujących gmin i kontroli dokumentacji schroniska, a także weryfikacji 
rozchodu zwierząt drogą tzw. "adopcji". 

Zły los zwierząt wiążemy z niedopełnieniem obowiązków i przekraczaniem uprawnień przez 
licznych funkcjonariuszy publicznych, co wytworzyło zorganizowany proceder w tej 
dziedzinie. 

Działanie funkcjonariuszy większości (dwudziestu siedmiu) gmin pozbawione było podstawy 
prawnej w postaci uchwały rady gminy, wymaganej nam mocy art. 11 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (2003.106.1002). W innych gminach gdzie wyłapywano 
zwierzęta, uchwały te były wadliwe, bo nie wskazywały docelowego schroniska. W czterech 
przypadkach (Józefów, Krasnobród, Miączyn i Radwanice) uchwała nakazywała wójtom 
zawarcie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Zamościu, lecz zwierzęta były tam 
faktycznie wysyłane bez zawierania umów o opiekę nad nimi. 

Funkcjonariusze Miasta Zamość zaniechali określenia norm dotyczących świadczenia usług i 
standardów opieki w schronisku, ograniczając się do ustalenia jednorazowej opłaty "za 
przyjęcie" psa z innej gminy w wysokości 200 złotych, płatnej z góry. W tych warunkach, 
zawierane transakcje mogły realnie dotyczyć tylko usługi likwidacji zwierzęcia, a nie usługi 
sprawowania opieki w imieniu zleceniodawcy. Z drugiej zaś strony brak pieniędzy był 
usprawiedliwieniem dla publicznie wytykanego schronisku braku właściwej opieki (zły stan 
schroniska, zły stan zwierząt w schronisku i brak leczenia). 



Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku w Zamościu 
wykonywane były przez Piotra Łachno działającego pod firmą "usługi sanitarno-
porządkowe". Ten sam Piotr Łachno jest urzędnikiem kierującym miejskim schroniskiem na 
stanowisku asystenta dyrektora ogrodu zoologicznego d/s schroniska. Łączenie prywatnej 
działalności gospodarczej z kierowaniem jednostką budżetową Miasta Zamościa, oraz wyżej 
wskazane zaniechania funkcjonariuszy publicznych, składają się razem na zorganizowany 
proceder polegający na tym, że schronisko miejskie w większości przyjmowało zwierzęta 
spoza terenu swojego działania i stało się miejscem ich taniej, nielegalnej likwidacji zamiast 
zapewniania im opieki. 

Zwracamy się o wyjaśnienie losu zwierząt, którym gminy zapewnić miały opiekę za 
pośrednictwem Piotra Łachno w schronisku w Zamościu. Zwracamy się o wyjaśnienie 
podstaw prawnych działania funkcjonariuszy gmin zawierających umowy z Piotrem Łachno, 
podstaw prawnych działania schroniska w Zamościu, jego usług dla innych gmin i 
współpracy z firmą usług „sanitarno-porządkowych" Piotra Łachno.  
 
 
W załączeniu: 
1. tabelaryczne podsumowanie informacji z gmin, 
2. tabelaryczne podsumowanie informacji z gmin, Urzędu Miasta i nadzoru Inspekcji Wet., 
3. kopie raportów Inspekcji Weterynaryjnej oraz informacje z Urzędu Miasta Zamościa 
4. kopie informacji źródłowych z gmin i uchwał rad gminnych w elektronicznej formie  

(pliki PDF na CD-ROM) 
 
 



 
Ilość zwierząt (bezdomnych psów) skierowanych przez gminy  

do schroniska w Zamościu w latach 2006-2008 
( na podstawie informacji uzyskanych w drodze wniosków o udzielenie informacji publicznej) 

 
lp gmina 2006 2007 2008 
1 Adamów 3 3 
2 Bełżec 2 1 
3 Biłgoraj m. 11 ?  
4 Biłgoraj w. 5 1 
5 Dorohusk ? ? 
6 Frampol 8 5 
7 Grabowiec 4 15 
8 Hrubieszów m. 18 <21 <34 
9 Hrubieszów w. 6 2 2 
10 Janów Lub. 8  
11 Józefów 12 7 30 
12 Komarów-Osada 2 2 1 
13 Krasnobród ? ? ? 
14 Krzczonów <9  
15 Łabunie 8  
16 Łopiennik G. 8 
17 Łukowa 1  
18 Miączyn 4 2 2 
19 Mircze ? ? ? 
20 Modliborzyce 1  
21 Narol PK 1 
22 Nielisz 10  
23 Rachanie 2 1 
24 Radecznica 2 3 2 
25 Sitno 7 11 13 
26 Stalowa Wola ? ? ? 
27 Stary Zamość 1 ? ? 
28 Sułów 3 5  
29 Susiec 1 6 
30 Szczebrzeszyn ? ? ? 
31 Tarnawatka 2 
32 Tarnogród 3 1 1 
33 Tomaszów Lub. m. 28 25 18 
34 Tomaszów Lub. w 5 2 
35 Trzeszczany 3 7 3 
36 Tyszowce 4  
37 Uchanie 2  
38 Werbkowice ? 8 5 
39 Włodawa w. <32 <23 
40 Zamość m. 87 111 119 
41 Zamość w. 77 45 68 
42 Zwierzyniec 11 ? ? 
43 Żółkiewka <7 
 razem 300 268-330 309-373 

 



 
 

Zestawienie danych z gmin z informacjami z Urzędu Miasta Zamość  
oraz danymi z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej 

 
ilość przyjętych psów  2006  2007  2008  razem  

z Zamościa  87 111 119 317 

z innych gmin  167 220 105 492 
wedle 
Urzędu 
Miasta  

razem  254 331 224 809 

wg. raportów Inspekcji Wet.  254 279 256 789 

podsumowanie niepełnych 
informacji z gmin 
(wliczając miasto Zamość)  

300 268-330 309-373 877-1.003 

 


