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Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 
ul. Daszyńskiego 6  
06-100 Pułtusk 

Zwiadomienie o przestępstwie 

Składamy zawiadomienie o przestępstwie porzucenia zwierząt w związku z działalnością schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Krzyczkach k/Nasielska  

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 

Zawiadomienie dotyczy miejsca: schronisko dla bezdomnych zwierząt w  Krzyczkach k/Nasielska, 
prowadzone przez Fundację "Eko-Fauna" z siedzibą w Lorcinie 23A, 05-190 Nasielsk, tel. 794 42 50.  
Prezes Fundacji: Zdzisław Lach, kierownik Schroniska: Anna Czeredys 

Zawiadomienie dotyczy ofiar: bezdomnych psów w liczbie co najmniej 125, tak oszacowanej 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 Krzyczkach 

Wedle dotychczas nadesłanych nam odpowiedzi, 13 gmin wojwództwa nazowieckiego miało w roku 
2003 i/lub 2004 umowę z w.w. Fundacją na wyłapywanie i/lub zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom z ich terenu. W wielu wypadkach uzyskaliśmy od gmin jednoznaczą informację co do 
ilości zwierząt umieszczonych w schronisku w Krzyczkach w ciągu roku 2003. 



Schronisko w Krzyczkach nie odpowiedziało na nasz wniosek o udostępnienie danych dotyczących 
losu wyłapanych zwierząt. Dysponujemy jednak zbiorczymi danymi dotyczącymi schroniska za rok 
2003, z raportu wizytacji schroniska, dokonanej przez Inspekcją Weterynaryjną. Raport ten udostępnił 
nam Główny Inspektorat Weterynarii. Wedle tego raportu, schronisko w Krzyczkach przyjęło w 2003 
roku 214 psów. Wedle danych z gmin – co najmniej 339. Zatem nieznany jest los co najmniej 125 
psów w samym 2003 roku. 

Inne rozbieżności polegają na tym, że w w.w. raporcie jako źródło finansowania schroniska 
wymienione są umowy z trzema tylko gminami: Nowy Dwór Maz., Czosnów i Wieliszew. Gmina 
Milanówek stwierdza, że umieściła w schronisku w Krzyczkach 13 kotów, zaś według raportu w 
schronisku nie było i nie ma kotów. 

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

2003 I poł. 2004 

uwagi 

1 Błonie Fund."Eko-Fauna" 8 16  

2 Brwinów ? 17 15  

3 Góra Kalwaria Fund."Eko-Fauna" - ? umowa na wyłapanie 50 sztuk w 2004 r. 

4 Konstancin-Jez. Fund."Eko-Fauna" 24 21  

5 Lesznowola ? - ? umowa na 2004 r., brak danych o ilości 

6 Milanówek W. Grodecki - 58  

7 Mińsk Maz. PGK Mińsk Maz. - 26  

8 Nieporęt C. Witeszczak 0–110 - 110 psów umieszczono  
w Krzyczkach i/lub Chrcynnem 

9 Nowy Dwór Maz. Fund."Eko-Fauna" 100 50  

10 Pułtusk Fund."Eko-Fauna" 31 przez rok 2003 i do 29 III 2004 

11 Serock C. Witeszczak 114 -  

12 Warka L. Żurawski ? ? jest umowa, brak danych liczbowych 

13 Wieliszew Fund."Eko-Fauna" 76 49 w 2004 do 19 VII  

Razem co najmniej: 339  pomijając liczby w poz. 8 i 10 

 
Dane zbiorcze ewidencji schroniska w Krzyczkach za 2003 rok 

wg. Inspekcji Weterynaryjnej 
stan zwierząt 

na koniec 2002 
przyjęte adoptowane uśmiercone 

 
padłe zbiegłe stan zwierząt 

na koniec 2003 

152 214 134 – 29 – 203 

 

 

____________ 

w załączeniu: 
1) kopie odpowiedzi z gmin na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
2) kopia Raportu Wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt 


