
Szanowna Pani  

 

W Pani emailu zasugerowane zostało, że  „iż władze gminy pozwalają na okrucieństwo wobec 

zwierząt, przymykając oczy na stan faktyczny i udając, że wszystko jest w porządku?” 

Pragnę stanowczo zaprzeczyć i wskazać na bezpodstawność takich sugestii.  Ponadto zauważam, 

że w Pani wypowiedzi brak jest jakichkolwiek konkretnych  przykładów ewentualnych zaniechań 

gminy w kwestii ochrony praw zwierząt.  

 

Ponadto odpowiadając na postawione pytania z zakreślonymi w nich przez Panią tezami 

informuję, że: 

1. Urząd Gminy i pracownicy urzędu  zgodnie z przepisami reagują na zgłoszenia 

mieszkańców czy organizacji związane z przypadkami niewłaściwego traktowania 

zwierząt i nie zapewniania im ustawowych warunków utrzymania. Ponadto Burmistrz 

Gminy Czempiń wydaje w określonych przepisami prawa sytuacjach stosowne decyzje 

administracyjne  z zakresu odbioru właścicielom zwierząt.  

2. W kwestii obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie tut. urząd deklarował i 

deklaruje współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Wszelkie informacje czy 

komunikaty tut. Lekarza Weterynarii są zamieszczane na stronach internetowych gminy.   

3. Informuje, że nie jest możliwym aby pracownicy urzędu kontrolowali wszystkich 

właścicieli zwierząt z zakresu ich właściwego utrzymywania czy też  traktowania. 

Burmistrz Gminy Czempiń nie jest również organem ścigania i  może tylko reagować 

zgodnie z przepisami prawa na zgłoszone przypadki niezgodnego z przepisami traktowania 

i utrzymywania zwierząt. 

4. Nie jest mi też, znany przepis prawa ani zwyczaj, aby apelować do mieszkańców o 

zgłaszanie przypadków złego traktowania zwierząt, natomiast przypadki zgłaszanych 

negatywnych zachowań w stosunku do zwierząt zdarzają się niezwykle rzadko. 

Jednocześnie, tak jak zostało to już wcześniej zakomunikowane reakcje urzędu gminy 

mieszczą się w ramach przepisów prawa i do tej pory nikt nie negował działań gminy w  

tym zakresie. Ponadto wiele  organizacji NGO prowadzi akcje uświadamiające 

mieszkańców w kwestii praw zwierząt. Gmina takie akcje wspiera i szanuje działania 

wolontariuszy NGO. 

Ponadto Gmina Czempiń od wielu lat współpracuje ze Schroniskiem w Gaju. W opisanej przez 

Panią przypadku interwencją zajęli się inspektorzy schroniska. Zarówno współpraca ze 

schroniskiem w Gaju jak i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Kościanie, układa się dobrze 

i te instytucje nie zgłaszają zastrzeżeń do pracy urzędu w zakresie dbania o dobro zwierząt. 

Tym bardziej dziwi Pani email. Zrozumiałym jest  natomiast to, że interwencja przebiegała w 

emocjach związanych z opisaną przez Panią reakcją właściciela psów. 

Liczę na to, że przekazane Pani informacje poskutkują zmianą zdania na temat działań gminy 

w  powyższym zakresie. 
 

     Z poważaniem 

 

     Konrad Malicki  

 

                                                                                Burmistrz Gminy Czempiń 


