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Wójt Gminy Sierakowice ` ' 'Ĺ ' t 2020'10'09
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83-3140 Sierakowice Sierakowice, dnia 7 października 2020 r.

Pan Andrzej Duda

Prezydent RP

Pan Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Marszałku,

Z niepokojem patrzę na projekt przyjętej przez Sejm RP w dniu 18 września br. znowelizowanej

ustawy o ochronie praw zwierząt. Jako Wójt Gminy, na terenie której znajduje się największa

w województwie pomorskim liczba indywidualnych gospodarstw rolnych oraz producentów rolnych,

utrzymujących się głownie ze sprzedaży i przetwórstwa produktów rolniczych, wnoszę stanowczy

sprzeciw wobec zapisów nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt

Wskazać w szczególności należy, iż przyjęte tam zmiany ograniczają Szczególnie branże:

drobiarską oraz bydła mięsnego, które stanowią główny dochód znacznej liczby mieszkańców naszej

gminy. Jednym z zapisów znowelizowanej ustawy o ochronie praw zwierząt jest kwestia „uboju

rytualnego." W ustawie zapisano duże ograniczenia. 0d momentu wejścia w życie nowych zapisów,

hodowcy będą mogli stosować ubój rytualny wyłącznie na potrzeby krajowych związków

wyznaniowych, Całkowicie zniknie więc mozliwość bezpośredniego eksportu mięsa ze zwierząt zabitych

w ten sposób, U producentów skutkuje to obniżeniem produkcji, co W konsekwencji spowoduje

konieczność rezygnacji z prowadzenia działalności. W wymienionych branżach widmo utraty płynności

finansowej i możliwości spłaty kredytów w dalszej perspektywie skutkuje bankructwem, likwidacją

miejsc pracy, a w ogólnej gospodarce prowadzi do znacznego zmniejszenia wpływów budżetowych.

W naszym kaszubskim regionie, gdzie drobiarstwo kooperuje z drobnymi rolnikami

zagospodarowując ziarno i słomę oraz chów bydła wymuszony przez naturalne ukształtowanie terenu

i strukturę użytków rolnych, ograniczenie tych produkcji spowoduje odczuwalne zubożenie ludności

wiejskiej.

Reasumując, przyjęty projekt ustawy jest sprzeczny z interesem szczególnie lokalnego

kaszubskiego rolnika oraz rolników całego kraju.

Mając zatem powyższe na uwadze zwracam się do Pana Prezydenta RP, a takze do Pań

i Panów Senatorów RP o zablokowanie przyjętej nowelizacji oraz doprowadzenie do zmiany jej projektu,

szczególnie w zakresie wskazanych powyżej kwestii związanych z „ubojem rytualnym".

Licząc na zrozumienie łącze wyrazy szacunku
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