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     26 – latek oskarżony o drastyczne znęcanie się nad psemi zniszczenie mienia 

 

 

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie oskarżyła 26 – letniego mężczyznę  

o drastyczne znęcanie się nad psem, zniszczenie poprzez podpalenie  

6 pojemników na śmierci, czterech kabin toi – toi oraz 27 sztuk opraw 

oświetleniowych i 27 żarówek rtęciowych. Łączna wartość uszkodzonego mienia 

przekracza kwotę 28 tys złotych. Kolejny zarzucony czyn, dotyczy posiadania 

około 0,5 grama suszu konopi indyjskiej. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia 

wolności w wymiarze do lat 5.  

Mężczyzna zatrzymany został w dniu 20 grudnia 2017 roku, w miejscu swojego 

zamieszkania przez dzielnicowych, którzy udali się do niego chcąc sprawdzić 

niepokojące sygnały, dotyczące jego zachowania. Do policjantów dotarły bowiem 

informacje, że z zajmowanego przez młodego człowieka i jego partnerkę mieszkania 

wielokrotnie dochodziły odgłosy ujadania psa. Ponadto, mężczyzna mógł być sprawcą 

licznych zniszczeń i podpaleń. W mieszkaniu funkcjonariusze zastali znajdującą się 

pod wpływem środków psychoaktywnych 22 – letnią kobietę. Po chwili pojawił się 

także 26 – latek z psem. Kobieta przewieziona została do Instytutu Medycyny Pracy 

w Łodzi. W mieszkaniu panował ogólny bałagan. Czuć było swąd spalenizny,  

w różnych miejscach znajdowały się opalone, szklane rurki tzw. fifki. Widoczne były 

ślady po strzelaniu śrutem. Odnaleziono także torebkę z zawartością około 0,5 grama 

marihuany oraz tzw. dopalaczy. Uwagę policjantów zwróciły znajdujące się  
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w mieszkaniu telefony. W jednym z nich odnaleziono zdjęcia przedstawiające 

skrępowanego psa. Na ciele zwierzęcia, z którym 26 - latek wrócił do mieszkania, 

widoczne były oznaki znęcania, w tym m.in. ślady krępowania,śrucina, która utkwiła 

w prawym udzie. Zwierzę miało uszkodzony ogon i było niedożywione.  

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty znęcania w okresie listopad – 

grudzień 2017 roku nad swoim psem. Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany 

krępował całe ciało psa folią typu stretch, zakładał mu opaski uciskowe oraz okręcał 

taśmą pysk i łapy, po czym oddawał do niego strzały z broni śrutowej. Jak ponadto 

ustalono, począwszy od października 2017 roku oskarżony podpalił sześć pojemników 

na odpady, cztery kabiny toi – toi. Zrobił to publicznie i bez powodu. Dlatego też 

przyjęto, że występki te miały charakter chuligański. W grudniu 2017 roku strzelając z 

broni śrutowej do latarni w pobliskim parku, zniszczył 27 sztuk opraw 

oświetleniowych i 24 sztuki żarówek rtęciowych. Łączna wartość uszkodzonego 

mienia wynosi 28 281 złotych. Z relacji złożonych przez podejrzanego podczas 

przesłuchania wynika, że zażywa on tzw. dopalacze pod wpływem, których staje się 

agresywny i nieprzewidywalny. 26 – latek przyznał się jedynie do posiadania 

marihuany. Nie przyznał się natomiast do popełnienia pozostałych czynów.  

Podejrzany poddany został badaniom sądowo – psychiatrycznym. Jak 

stwierdzili biegli, w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był poczytalny. 

Zwierzę trafiło do łódzkiego schroniska, gdzie podjęto jego leczenie.  
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