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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Postępowanie dot. znęcania się nad psami 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście nadzoruje postępowanie, 

dotyczące znęcania się nad dwoma psami, pozostającym „pod opieką” jednej z 

mieszkanek ul. Nowomiejskiej. To efekt zawiadomienia złożonego przez Łódzkie 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

Prokuratura śródmiejska zawiadomiona została przez ŁTOnZ o podejrzeniu 

znęcania się nad dwoma psami, w tym nad dorosłym owczarkiem niemieckim oraz 

szczeniakiem. Informację o złym traktowaniu zwierząt Towarzystwo otrzymało od 

osoby postronnej. Niezwłocznie przystąpiło do jej weryfikacji. Widok, który 

inspektorzy zastali pod wskazanym w zgłoszeniu adresem był przerażający. W 

tragicznym stanie był zwłaszcza starszy pies. Był skrajnie zaniedbany, brudny  i 

wygłodzony. Na znacznej części ciała, a zwłaszcza na grzbiecie nie posiadał sierści. 

Najprawdopodobniej nie był przez właścicielkę wyprowadzany na spacery.  

U szczeniaka natomiast widoczne były początki choroby skóry. W jego sierści 

widoczne były insekty. Niejednokrotnie był on wypuszczany z domu bez opieki i 

dokarmiany przez okolicznych mieszkańców. 

Psy odebrane zostały kobiecie. Trafiły do poradni weterynaryjnej, gdzie 

wdrożono ich leczenie. 

Prokurator po zapoznaniu się z materiałami przekazanym przez ŁTOnZ, w tym 

z dokumentacją weterynaryjną i fotograficzną podjął decyzję, co do konieczności 

wszczęcia dochodzenia o czyn polegający na znęcaniu się nad zwierzętami.  

Zagrożony on jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 
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lat 2. W przypadku skazania obligatoryjne jest także orzeczenie przepadku zwierząt. 

Możliwe jest także orzeczenie nawiązki w wysokości nawet do 100 tys. zł na cel 

związany z ochroną zwierząt. 

Postępowanie pod nadzorem śródmiejskiej prokuratury prowadził będzie I 

Komisariat KMP w Łodzi.       
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