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INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Roman Owecki /]
Łódź, dnia J /l lipca 2013 r.

Znak sprawy: WIWZdr.913.1.23.2013

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzej ów

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej oraz w związku z Pani wnioskiem z dnia 15 lipca 2013 r. o udzielenie informacji
publicznej niniejszym przesyłam przedmiotowe informacje.
1. W odpowiedzi na pytanie „jakie czynności w 2013 r. podjął Łódzki Wojewódzki

Lekarz Weterynarii w sprawie działalności schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach
oraz niezarejestrowanego schroniska dla zwierząt przy ul. Kosodrzewiny w Łodzi -
obu prowadzonych przez Longina Siemińskiego" uprzejmie informuję:

- Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwany dalej ŁWLW na naradach z
powiatowymi lekarzami weterynarii odbytymi w dniu 21.01.2013 r. oraz w dniu
27.02.2013 r. nakazał im, w tym Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sieradzu
wzmożenie nadzoru weterynaryjnego nad schroniskami dla zwierząt w województwie
łódzkim, w szczególności nad schroniskiem dla zwierząt w Wojtyszkach,
- ŁWLW pismem z dnia 26.02.2013 r. skierowanym do powiatowych lekarzy weterynarii
województwa łódzkiego zwrócił się z prośbą, aby w toku przeprowadzanych kontroli w
schroniskach dla zwierząt skrupulatnie egzekwować wszystkie wymagania weterynaryjne
określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz poddawać
analizie dane dotyczące adopcji zwierząt. Wyznaczony został termin złożenia pisemnych
informacji przez powiatowych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych kontroli,
- ŁWLW zwrócił się pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr WIWZdr.913.7.2013 z
wnioskiem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Wydział Przestępstw
Gospodarczych o spowodowanie dokonania rozliczenia psów, które zostały przyjęte do
schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach w aspekcie podpisanych umów z gminami oraz
porównania ze stanem faktycznym w celu stwierdzenia czy nie zachodzi podejrzenie



popełnienia przestępstwa polegającego na nadmiernej upadkowości zwierząt w
schronisku,
- ŁWLW w dniu 8 maja 2013 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą pracy
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, przedmiotem której było sprawdzenie
wykonania zaleceń wydanych po kontroli problemowej w zakresie oceny sprawowanego
nadzoru nad schroniskiem dla zwierząt w Wojtyszkach,
- w związku ze stwierdzonymi w ww. kontroli nieprawidłowościami Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Sieradzu wydał w dniu 14 maja 2013 r. decyzję Nr 219 nakazującą
wstrzymanie przyjmowania nowych zwierząt do schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach
do czasu ich usunięcia,
- w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Longina Siemińskiego od ww. decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu ŁWLW w dniu l lipca 2013 r. decyzją nr
25/2013 utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy,
- ŁWLW w dniu 10.05.2013 r. przeprowadził kontrolę gabinetu weterynaryjnego w
schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach w zakresie nadzoru nad obrotem i ilością
stosowanych produktów leczniczych dla zwierząt,
- ŁWLW w dniu 20 maja 2013 r. na podstawie doniesienia Fundacji na Rzecz Ochrony
Praw Zwierząt z siedzibą w Musułach z dnia 17 kwietnia 2013 r. złożył zawiadomienie
do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach,
- ŁWLW w dniu 05.06.2013 r. skierował pismo do Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Łodzi polecając podjęcie działań kontrolnych w związku z przeprowadzaniem
kwarantanny zwierząt w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi ul.
Kosodrzewiny 56 m.2 na rzecz schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach,
- ŁWLW w dniu 15 lipca 2013 r. przekazał do Prokuratury Rejonowej w Sieradzu
dokumentację dotyczącą nadzoru weterynaryjnego nad schroniskiem dla zwierząt w
Wojtyszkach oraz kserokopie instrukcji określających tryb ł sposób przeprowadzania
kontroli w ww. podmiotach.
W odpowiedzi na pytanie „ jakie czynności w 2013 r. w sprawie ww. zakładów podjęli
powiatowi lekarze weterynarii sprawujący nadzór nad nimi ustawowo nadzór"
uprzejmie informuję:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w roku 2013 przeprowadził 5 kontroli
schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach w dniach: 21 stycznia 2013 r. - kontrola
doraźna, 19 lutego 2013 r. - kontrola problemowa, 12 kwietnia 2013 r. - kontrola
problemowa, 8 maja 2013 r. - kontrola sprawdzająca, 25 czerwca 2013 r. - kontrola
doraźna,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w dniu 29 kwietnia 2013 r. stosownie do

art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, przekazał do
Prokuratury Rejonowej w Sieradzu materiały, uzyskane od Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt, dotyczące prowadzonej działalności schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach.
Według Stowarzyszenia, właściciel Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego jest
odpowiedzialny za zaginięcie około 2000 psów, która to liczba stanowić ma różnicę
pomiędzy zwierzętami przyjętymi do „Hotelu" w latach 2005 - 2010 a obecną liczba
zwierząt przebywających w schronisku.
- w dniu 30 04.2013 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi pismem znak: PLW-2010
16/2013 przekazał materiały o podejrzeniu nadmiernej upadkowości zwierząt do
Komisariatu VI Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Wysoka 45 (aktualnie
sprawa jest w toku rozpatrywania),



- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi podjął w dniach 18 czerwca 2013 r. i 26
czerwca 2013 r. próby przeprowadzenia kontroli obiektu „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego" w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 w zakresie kwarantanny zwierząt, jak
również w zakresie wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3
w żywieniu zwierząt. W obydwu ww. terminach kontrole nie zostały przeprowadzone,
gdyż właściciel obiektu Longin Siemiński nie wpuścił kontrolujących na teren obiektu w
celu przeprowadzenia kontroli. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łodzi w dniu 19 czerwca 2013 r. oraz w dniu 27 czerwca 2013 r. powiadomił
Komisariat VI Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Wysoka 45 o podejrzeniu
popełnienia wykroczenia przez Longina Siemiński ego. Z posiadanych informacji
wynika, że sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana przez Policję.

3. W odpowiedzi na pytanie „ jakie czynności w 2013 r. podjął Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii wobec powiatowych lekarzy weterynarii nadzorujących ww.
zakłady niniejszym informuję o podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną działaniach
w przedmiotowej sprawie" uprzejmie informuję:

- w 2013 r. ŁWLW na naradach służbowych powiatowych lekarzy weterynarii, które
odbyły się w dniach 21 stycznia oraz 27 lutego polecił Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Sieradzu i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łodzi wzmóc nadzór
weterynaryjny nad schroniskami dla zwierząt,
- w dniu 08.05.2013 r. na polecenie ŁWLW przeprowadzono ze szczebla
wojewódzkiego kontrolę pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu. Kontrolą
objęto w szczególności schronisko dla zwierząt w Wojtyszkach.
- w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w nadzorze ŁWLW przesłał
wniosek do Wspólnego Rzecznika Dyscyplinarnego dla Członków Korpusu Służby
Cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi oraz
powiatowych inspektoratach weterynarii województwa łódzkiego o wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego wobec Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu w
związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w nadzorze nad schroniskiem w
Wojtyszkach.
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