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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
Składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Dzielnicy War-
szawa-Bielany, polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków ze skutkiem 
znęcania się nad zwierzętami, tj. czyny opisane w art. 231, ust.1 kodeksu karnego i art. 37 ust. 1 w 
związku z art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 
1002). 

Wedle informacji jakie otrzymaliśmy od opiekunów wolno żyjących kotów miejskich, zwłaszcza H ...
K ... , Burmistrz Dzielnicy zlecił od dnia 15 lipca 2009 r. działania wyłapywania bezdom-
nych kotów z piwnic domu przy ul. Broniewskiego 61 i okolicznych, nie zapewniając wyłapanym 
zwierzętom opieki, a wyłącznie pozbawiając je dotychczasowego miejsca bytowania. 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest uregulowane ustawą o ochronie zwierząt. Art. 11 przewiduje, 
że wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie im opieki należy do zadań własnych gmin. 
Ustawa nie precyzuje sposobów zapewnienia opieki, pozostawiając to samodzielności gmin, natomiast 
podjęcie wyłapywania ustawa uzależnia od uregulowaniem takiego działania w prawie miejscowym. 
Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie podjęła nigdy uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, przewidzianej w art. 11, ust. 3 
ustawy o ochronie zwierząt. Burmistrz Dzielnicy Bielany nie mógł być zatem nigdy upoważniony do 
podjęcia takich działań, a faktycznie podjęte pozbawione były wymaganej ustawą podstawy prawnej. 

Niezależnie od braku formalnej podstawy prawnej dla podjętych działań i przekroczenia uprawnień, 
Burmistrz Dzielnicy Bielany zaniedbał obowiązku zapewnienia wyłapanym zwierzętom opieki. Nie 
zastosował się do wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 r., nr 
116, poz. 753), które przewiduje zlecanie wyłapywania wyłącznie podmiotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą oraz kierowanie wyłapanych zwierząt do schronisk. W szczególności zaś nie za-
pewnił wyłapywanym zwierzętom żadnej opieki, co wobec pozbawienia ich dotychczasowych warun-
ków życiowych stanowi o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. 

Wyłapywane zwierzęta wypuszczane były w prowizorycznej zagrodzie przy ul. Duracza, składającej 
się z sześciu drewnianych budek otoczonych ogrodzeniem z siatki o wysokości 1,5 mb. Naturalną 
koleją rzeczy,  koty natychmiast uciekały z tej zagrody. Pomysł takiej zagrody z budkami, jako miej-
sca opiek nad kotami miejskimi jest tak bezsensowny, że rozumiany może być wyłącznie jako działa-
nie dla pozoru, pretekst do pozbawiania tych zwierząt warunków do życia. 

Świadkami opisanego działania Burmistrza Dzielnicy Bielany są: 
1. H ...  K ... , zam. przy ul. ... , 
2. Przedstawiciele organizacji "Straż dla Zwierząt", którzy wykonywali zlecone wyłapywanie kotów: 
Mateusz Janda i Małgorzata Eysmont, adres organizacji: ul. Puławska 7/9, 02-515 Warszawa. 

 


