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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434 Łódź

Skarżący: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 1 1 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Organ: Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

ul. Proletariacka 2/6

93-569 Łódź

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., póz. 270) Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje

skargę z dnia l sierpnia 2012 r. wniesioną przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt na

postanowienie 2/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 26 lipca 2012 r. (znak:

WlWZdr.912.1.24.2012), utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii

w Łodzi z dnia 1 1 maja 2012 r. (znak: PIW-RP-025-5/12) w przedmiocie odmowy wszczęcia z urzędu

postępowania administracyjnego w celu wstrzymania działalności zakładu „Hotel dla Zwierząt

i Ptactwa Domowego" prowadzonego przez Longina Siemińskiego oraz odmowy dopuszczenia do

udziału w tym postępowaniu Stowarzyszenia Obrona Zwierząt i wnosi o oddalenie skargi.



2. Zarzuty zawarte w skardze.

Zdaniem Stowarzyszenia Obrona Zwierząt środki nadzoru przewidziane w art. 8 ust l ustawy z dnia

1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U.

z 2008 r. Nr. 231, póz. 1342 ze zm.) stosuje się wobec wszelkiej „działalności nadzorowanej"

w przedmiotowym jej rozumieniu, a nie wyłącznie do podmiotów ujętych w rejestrze, o jakim mowa

wart. l l tejże ustawy. Wobec czego Skarżący za nietrafne uważa założenie organów l i II instancji,

jakoby ustawa przewidywała sankcje administracyjne przewidziane w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy

o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jedynie wobec podmiotów, które

wykonują daną działalność „legalnie", tzn. poprawnie dokonały zgłoszenia i w wyniku tego zostały

ujęte w odpowiednim rejestrze.

3. Odpowiedź na zarzuty zawarte w skardze.

W odpowiedzi na zarzuty podniesione w skardze Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii podtrzymuje

swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Odnosząc się do zarzutów skargi Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii stwierdza, iż Wnioskodawca

w niniejszej sprawie spełnił wszystkie przesłanki wymienione w art. 31 § l kpa jednak ze względu na

przedmiot żądania Stowarzyszenia Obrona Zwierząt postępowanie administracyjne w trybie art. 8 ust. l

pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (zgodnie z którym

powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że przy prowadzeniu działalności

nadzorowanej, o której mowa wart. l pkt l l i t . a-n, p lub w art. 4 ust. 3, są naruszone wymagania

weterynaryjne określone dla tej działalności, w zależności od zagrożenia stwarzanego dla zdrowia

publicznego lub zdrowia zwierząt, wydaje decyzję nakazującą wstrzymanie działalności do czasu

usunięcia uchybień) przeciwko Longinowi Siemińskiemu prowadzącemu „Hotel dla Z wierząt i Ptactwa

Domowego" nie może być wszczęte z następujących względów:

ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie zawiera legalnej

def in ic j i pojęcia „działalność nadzorowana". W art. 1 ustawy /awarty jest zamknięty katalog rodzajów

działalności nadzorowanej. Jednym z rodzajów takiej działalności jest prowadzenie schronisk dla

zwierząt (art. ! ust. l pkt. l l it . j ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

zwierząt). Art. 5 ust. l pkt. 2 ustawy stanowi, że podjęcie działalności, o której mowa w art. l pkt. l l i t .

b, g, j, k, n, p jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia

powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej

prowadzenia. Z tego przepisu wynika zakaz prowadzenia działalności nadzorowanej jeśli nie została

zgłoszona do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Świadczy o tym użyty w przepisie zwrot

,jest dozwolone". Ustawa o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za złamanie

tego zakazu przewiduje sankcję karną w art. 85 ust. l pkt l w postaci kary aresztu, ograniczenia

wolności albo grzywny.



o podejrzeniu popełnienia wykroczenia działalność prowadzona przez Longina Siemińskiego była przez

te organy wielokrotnie kontrolowana w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zdrowia zwierząt (tj. Dz.U z 2003 r. Nr 106 póz. 1002).

Mając powyższe na uwadze, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wnosi jak na wstępie.

Załącznik:

- odpis odpowiedzi na skargę,

- ponumerowane akta sprawy.

dr n. wet.


