
UCHWAŁA NR XVIII/118/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowiskiem zawierającym 
zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian wynikających z ustawy z dnia 18 września 2020 roku 

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, tzw. „piątki dla zwierząt”. 

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Powiatu Siedleckiego przyjętego Uchwałą Rady Powiatu 
w Siedlcach z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2016 r. poz. 5767 ze zm.), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu w Siedlcach postanawia wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze 
stanowiskiem zawierającym zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian wynikających z ustawy z dnia 
18 września 2020 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, tzw. 
„piątki dla zwierząt”. 

§ 2. Treść stanowiska, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym przesłanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska, 

o którym mowa w § 1 powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/118/2020 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 9 października 2020 r. 

Stanowisko Rady Powiatu w Siedlcach 

Szanowny Panie Prezydencie,  
 Rada Powiatu w Siedlcach pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec  

zmian jakie zamierza przeprowadzić Parlament Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu 
ustawy zwanej „Piątką dla zwierząt”. 

W środowisku wiejskim projekt ustawy wywołał uzasadnione oburzenie i obawę            
o utrzymanie miejsc pracy całych rodzin, które od pokoleń zajmują się rolnictwem. Tak zwana 
„Piątka dla zwierząt” została odebrana wśród rolników i w ich rodzinach jako akt oskarżenia                                                                                                  
wobec ich codziennej ciężkiej pracy. Polscy gospodarze najlepiej wiedzą jak dbać o swoje 
zwierzęta i poprawiać ich dobrostan. 

Ponadto należy zwrócić  uwagę, iż proponowane przepisy ograniczają swobodę prowadzenia 
działalności gospodarczej, a w praktyce nakładają embargo na polskie rolnictwo. Szczególny 
niepokój w tym kontekście budzi fakt, iż Parlament RP z dnia na dzień, bez konsultacji  
i odpowiedniego vacatio legis chce wprowadzić zmiany, które szkodzą interesowi polskiej wsi, 
a z których zyski będą czerpać jedynie zagraniczne firmy. To one bowiem zyskają na 
wprowadzanych zmianach  i przejmą rynki zbytu, które zostaną zablokowane dla naszych 
rolników. 

Wprowadzenie pomimo szerokiego sprzeciwu społecznego tych zmian to działanie na szkodę 
narodowego interesu, dlatego wsłuchując się w głosy naszych wyborców – mieszkańców wsi 
i rolników protestujemy przeciwko tym przepisom, apelujemy o zawetowanie tej ustawy. 

 Panie Prezydencie! Prosimy, aby stanął Pan po stronie mieszkańców wsi. Zablokowanie tej 
ustawy to możliwość rozwoju polskiej wsi i wypełnienie zobowiązania Pana Prezydenta do obrony 
interesów Polskiego Rolnika. 
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