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Stanowisko nr 1/XXXV/2020 
Rady Gminy Staro źreby 

 z dnia 12 pa ździernika 2020 r. 
 

W sprawie wyra żenia sprzeciwu wobec zapisów ustawy z dnia 18 wrze śnia 
2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierz ąt oraz niektórych innych ustaw.  

 
 

Rada Gminy Staroźreby pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie i sprzeciw 
wobec ustawy zwanej „Piątką dla zwierząt”, którą pragnie wprowadzić Parlament 
kierowany przez obecną partię rządzącą, czyli Prawo i Sprawiedliwość. 

W naszej Gminie projekt tej ustawy wywołał uzasadnioną obawę i oburzenie. 
Rolnicy od pokoleń zajmują się hodowlą zwierząt i wiedzą najlepiej, że o zwierzęta 
trzeba się troszczyć, gdyż jest to źródło ich utrzymania. Rolnicy nie potrzebują 
pouczeń od polityków, którzy nie mają pojęcia ile czasu i pracy trzeba poświęcić przy 
swoich zwierzętach , by były hodowane w jak najlepszym dobrostanie. 

Szczególny niepokój budzi fakt, że Sejm bez konsultacji ze środowiskami 
zajmującymi się rolnictwem , chce z dnia na dzień wprowadzić zmiany, które szkodzą 
polskiej wsi. Jest to też uderzenie w polskie interesy, gdyż po wprowadzeniu tej 
ustawy zyski będą czerpać zagraniczne firmy z ościennych krajów. Dzięki ustawie 
polityków Prawa i Sprawiedliwości wiele rynków zbytu będzie zamkniętych dla 
polskich rolników. 

Wprowadzając te embargo na polskie rolnictwo ogranicza się swobodę 
prowadzenia działalności gospodarczej, co bezpośrednio uderza w podstawowe 
wolności obywatelskie zawarte w Konstytucji. 

My mieszkańcywsi i rolnicy z Gminy Staroźreby kategorycznie protestujemy 
przeciwko projektowi ustawy „Piątka dla zwierząt” i apelujemy o zawetowanie tej 
antypolskiej ustawy. Wprowadzenie tych zmian to działanie na szkodę narodowego 
interesu, dlatego zablokowanie tej haniebnej ustawy to obowiązek każdego polskiego 
patrioty. 

Panie Prezydencie został Pan wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w głównej mierze głosami mieszkańców Polskiej Wsi, prosimy 
o zawetowanie tej ustawy. 

Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby do 
przekazania tego stanowiska do Kancelarii Prezydenta. 
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Uzasadnienie do stanowiska 

W związku z przeforsowaniem w Sejmie projektu ustawy tzw. „Piątka dla 
Zwierząt” społeczność naszej Gminy jest głęboko zaniepokojona skutkami, jakie 
będzie niosła ta ustawa. Wsłuchując się w głosy naszych Mieszkańców, dla których 
te regulacje mogą oznaczać likwidację licznych hodowli i w konsekwencji wzrost 
bezrobocia, postanowiliśmy nie pozostawać obojętnymi na te działania. Niepokój 
budzi również fakt sposobu procedowania przedmiotowych przepisów. Ustawa była 
głosowana w nocy bez przeprowadzenia żadnych konsultacji społecznych; nie 
pozwolono również wypowiedzieć się samym rolnikom oraz przedstawicielom tej 
branży i ekspertom. W tym stanie rzeczy jako Radni naszej Gminy odbyliśmy liczne 
spotkania z mieszkańcami a także odbieramy liczne sygnały związane  
z wprowadzeniem tych szkodliwych przepisów. Stoimy na stanowisku, iż 
wprowadzenie tzw. Piątki dla zwierząt dotknie w negatywny sposób naszą Gminę  
i może przyczynić się do bankructwa hodowców i utraty pracy przez osoby 
zatrudnione w przemyśle hodowlanym. 

W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej  
i uwzględnienie jej w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy  Staroźreby. 


