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Apelujemy do właścicieli zwierząt o zapewnienie im należytej opieki w wakacje. Okres urlopowy,
to czas wyjazdów i odpoczynku, a jednocześnie najgorszy okres dla zwierząt, które w letnich
miesiącach są najczęściej porzucane i krzywdzone. Przypominamy, że porzucenie zwierzęcia jest
przestępstwem.
Policjanci każdego roku w okresie wakacyjnym zwracają uwagę na zjawisko porzucania zwierząt, najczęściej psów i
kotów. Dzieje się tak z powodu nieprzemyślanej decyzji o posiadaniu zwierzęcia, braku wiedzy jak należy się nim
opiekować oraz jakie obowiązki są z tym związane. Często zwierzęta kupuje się komuś w prezencie. Zdarza się, że
osoba obdarowana, gdy zwierzę zaczyna sprawiać kłopot najczęściej pozbywa się go. Właśnie w wakacje domowe
zwierzęta stają się prawdziwym utrapieniem, kiedy okazuje się, że na letni wypoczynek nie możemy zabrać psa, czy
kota. Bardzo często właściciel, który nie może lub też nie stara się nawet znaleźć opieki, wywozi swojego
dotychczasowego pupila i porzuca go.
Przypominamy, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem. Przez znęcanie się należy rozumieć zadawanie albo świadome
dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: np. zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, bicie
zwierząt, przeciążanie zwierząt, transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie i stres, złośliwe straszenie lub
drażnienie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego
zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej
pozycji, porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, stosowanie
okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt, organizowanie walk zwierząt, wystawianie zwierzęcia na działanie
warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego
pokarmu lub wody.
Jeżeli widzimy, że ktoś porzuca zwierzę, wyjechał i pozostawił je bez opieki i nikt do niego nie zagląda, zwierzę zostało
przywiązane do drzewa, błąka się, wygląda na zagubione, a także inne przypadki, kiedy zwierzęciu dzieje się krzywda
powinniśmy zawiadomić Policję, Straż Miejską, czy inne odpowiednie służby.
Przypominamy także o "Zielonej streﬁe”, to policyjna inicjatywa, która powstała z myślą o ochronie zwierząt i
środowiska naturalnego. Wszystkie osoby, które posiadają informacje o znęcaniu się nad zwierzętami powinny
skontaktować się z Policją. Mogą to zrobić właśnie przez adres e-mailowy zamieszczony w "Zielonej Streﬁe" na stronie
internetowej KPP w Żywcu. Tutaj znajdą Państwo link do Zielonej Strefy oraz do adresu e-mail.

