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Mając na uwadze dążenie do przestrzegania prawa na terenie miasta zwracam się 
do Pana Prezydenta z prośbą o spowodowanie w ramach dostępnych Panu środków, w 
tym przede wszystkim działań Straży Miejskiej do przestrzegania na terenie miasta 
zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o ochronie praw zwierząt. 

W szczególności postuluję w okresie grudniowym o kontrolę punktów sprzedaży ryb 
żywych, w szczególności karpi. 

Ustawa jasno wskazuje, że handel zwierzętami musi wykluczać lub ograniczać do 
minimum ich cierpienia w tym narażenie na stres, poranienie, lub inne złamanie tych 
zasad. 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami 
będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej w dość precyzyjny sposób określa zasady 
postępowania. 
Dodatkowo warto zauważyć, że najnowsze badania i opinie specjalistów wskazują, że 
nawet jeden z dopuszczonych sposobów transportu zakupionych ryb jest sprzeczny 
z ustawą, niemniej nie został nadal zmieniony. 

Panie Prezydencie, bardzo proszę o pilne zainteresowanie tą sprawą podległych służb. 
Nie dopuśćmy do sytuacji gdy ryby przetrzymywane są w przeładowanych zbiornikach, 
woda w zbiornikach nie jest natlenowana w odpowiednim stopniu, temperatura wody 
jest zbyt niska, wody jest zbyt mało, jest skrwawiona, zbiorniki są niezgodne 
z wytycznymi. 

Nadto proszę o zwrócenie uwagi czy miejsce uśmiercania ryb jest odpowiednio osłonięte, 
czy osoby uśmiercające ryby spełniają wymienione w wytycznych kryteria? 

Ponadto proszę o zwrócenie uwagi na to czy ryby żywe nie są sprzedawane do toreb 
foliowych bez wody, lub toreb foliowych z systemem umożliwienia transportu ryby żywej 
bez dotykania ścian pojemnika, z odpowiednią ilością wody (1 obj karpia na 2 obj wody) 
i starym dostępem powietrza, z możliwością zajęcia przez rybę pozycji naturalnej, co 
stanowi przesłankę do podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 6 ust.2 Ust.oOPZ. 
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W tym miejscu warto zauważyć, że odpowiedzialność za niewłaściwy transport spoczywa 
zarówno na sprzedawcy jak i kliencie. 

Wierząc, że od roku 2020 wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży żywych ryb do celów 
innych niż hodowlane apeluję o kontrolę przestrzegania prawa w obecnej formie już 
teraz. Właśnie poprzez wzmożone kontrole sprzedaży żywych ryb. 

Popularne dawno temu powiedzenie mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. 
Nauczyliśmy się słuchać dzieci i dbać o ich prawa w coraz szerszym zakresie. Bądźmy 
cywilizowani i zadbajmy teraz o prawa zwierząt. 

To naprawdę nie jest zwalczanie żadnych tradycji, to dążenie do człowieczeństwa. 
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Zgierz, dnia 5 ^ grudnia 2019 r. 

Pan 

Łukasz Wróblewski 
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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 19 grudnia 2019 r.. w sprawie dotyczącej 
przestrzegania na terenie miasta zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt, informuję iż w dniu 20 grudnia br., sprawa kontroli punktów sprzedaży ryb żywych, 
w szczególności karpi, została przekazana Straży Miejskiej w Zgierzu, celem podejmowania 
stosownych działań. W dniach od dnia 20 do dnia 24 grudnia 2019 r. Straż Miejska w Zgierzu 
przeprowadziła trzy kontrole sprzedaży ryb żywych na terenie miasta Zgierza, 
nie stw ierdzając nieprawidłowości. 


