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DECYZJA nr 427

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz.
1071 z późn. zm.) umarza w całości postępowanie wszczęte na wniosek Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, z dnia 09 listopada 2011 r. w
sprawie nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach, wskazując na
jego bezprzedmiotowość.

Uzasadnienie

W dniu 09 listopada 2011 r do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu wpłynęło
podanie Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, ul 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, w sprawie
nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach. Stowarzyszenie
wniosło o wydanie decyzji zakazującej przyjmowania nowych zwierząt do obiektu. W sprawie
podniesiono liczne doniesienia, obrazujące niewłaściwy sposób prowadzenia schroniska,
naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie utrzymania zwierząt bezdomnych i
prowadzonej dokumentacji.
Do podania załączono oświadczenia organizacji społecznych o przyłączeniu się do wniosku
przez następujące stowarzyszenia i fundacje:
• Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak", ul. Św. Leonarda

1/4, 25-311 Kielce;
• Fundacja Medor, Urocza 9, 95-100 Zgierz;
• Fundacja „Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom", ul. Żeromskiego 6, 32-500

Chrzanów;
• Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Schronisko, ul Skalna 5/4, 92-002

Łódź.
W związku z podaniem z dnia 9 listopada 2011 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu,
w oparciu o art 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, pismami z dnia 28 listopada 2011 r. wezwał Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt, jak również pozostałe organizacje przyłączające się do podania tego
Stowarzyszenia o usunięcie braków formalnych podania przez:

przedłożenie aktualnego na dzień podpisania podania odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego dokumentu, z którego wynika, że osoba bądź osoby podpisane



pod wnioskami są upoważnione do reprezentowania Stowarzyszenia Obrony
Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów i pozostałych organizacji, wraz z
przedłożeniem statutu stowarzyszeń z wymienionymi celami statutowymi;
jednoznacznego wskazania, czy ww. podanie należy traktować, jako wniosek o
wszczęcie postępowania administracyjnego, złożony w trybie art.31 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z
powołaniem się na uzasadnione cele statutowe Stowarzyszenia i interes społeczny, o
którym mowa w ww. normie prawa.

W dniu 08 grudnia 2011 r. PLW w Sieradzu otrzymał od Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, ul.
11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów pismo podpisane przez p. Agnieszkę Lechowicz -
Prezesa Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, stanowiące uzupełnienie podania z dnia 9
listopada 2011 r. Uzupełnienie zostało wniesione w terminie określonym w Kodeksie
postępowania administracyjnego.
Jednakowo brzmiące uzupełnienia złożonych wniosków nastąpiło przez:

• Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak" - pismem z dnia 19
grudnia 2011 r., uzupełnienie zostało wniesione w terminie określonym w Kodeksie
postępowania administracyjnego;

• Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt :Schronisko" - pismem z 3 grudnia
2011 r., uzupełnienie zostało wniesione w terminie określonym w Kodeksie
postępowania administracyjnego;

• Fundacja „Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom1' - pismem nadanym dnia 6 grudnia
2011 r., uzupełnienie zostało wniesione w terminie określonym w Kodeksie
postępowania administracyjnego.

Złożone uzupełnienia zawierały jednocześnie wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu na podstawie art. 31 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
PLW w Sieradzu nie otrzymał uzupełnienia wniosku od Fundacji Medor i w tym zakresie,
pismem z dnia 18 stycznia 2012r. znak: PIW KZ 4009/31/3/1/2011, stosownie do art. 64 § 2
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował o pozostawieniu podania bez
rozpoznania, z mocy prawa.
Ponadto w uzupełnieniu podania z dnia 9 listopada 2011 r. doprecyzowano, że w sprawie
chodzi o wydanie decyzji zakazującej przyjmowania nowych zwierząt do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach 18, Gm. Brąszewice.
Ponadto PLW w Sieradzu, w związku z pismem Stowarzyszenia na Rzecz
Bezdomnych Zwierząt „ Schronisko" z dnia 9 listopada 2011 r., uzupełnionym pismem z dnia
3 grudnia 2011 r. , pismem z dnia 24 stycznia 2012r, znak: PIW KZ 4009/31/3/2011 wezwał
do uzupełnienia ww. podań przez naniesienie dla ważności podania podpisów dwóch
członków zarządu Stowarzyszenia.
PLW w Sieradzu nie otrzymał uzupełnienia wniosku przez Stowarzyszenie na Rzecz
Bezdomnych Zwierząt „ Schronisko" i w tym zakresie, stosownie do art. 64 § 2 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego, pozostawił podania bez rozpoznania, z mocy
prawa (notatka z dnia 22 lutego 2012r. znak: PIW KZ 4009/31/11/2012).
W pozostałym zakresie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu na podstawie art. 31 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr
213, póz. 1342 z późn. zm.), wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie
stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych przez schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Wojtyszkach (postanowienia z dnia 5 stycznia 2012 r., znak PIW
KZ4009/31/1/2011).
O wszczęciu postępowania zawiadomiono stronę Hote! dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice oraz poinformowano o prawie czynnego
udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu postanowieniami z dnia 5 stycznia 2012r., znak PIW
KZ4009/31/2/2011, z dnia 25 stycznia 2012r. znak PIW KZ4009/31/5/2011 oraz z dnia 8
lutego 2012r., znak PIW KZ4009/31/6/2011 dopuścił na prawach strony:

• Stowarzyszenie Obrona Zwierząt;



• Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak
• Fundację „Pro Animals-Na Pomoc Zwierzętom". ,

Pismami z dnia 25 stycznia 2012 r., znak: PlWet. KZ 4009/31/4/2011 oraz z dnia 8 lutego br.
znak PlWet. KZ 4009/31/8/2011 i znak PlWet. KZ 4009/31/7/2011, wezwano ww. podmioty,
które uczestniczyły w postępowaniu administracyjnym na prawach strony postępowania do
przekazania, w terminie 14 dni od doręczenia pisma, dokumentów na podstawie których
ustalono fakt, iż do obiektu Wojtyszkach w latach 2005 - 2010 przekazano co najmniej 5000
psów.

W odpowiedzi na wezwanie Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w dniu 09 lutego 2012r
przekazało dokumenty w wersji elektronicznej, na podstawie których twierdzi, że do
zakładów firmy „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego", z siedzibą w Łodzi, przy ulicy
Kosodrzewiny 56 trafiło w latach 2005-2010 co najmniej 5000 psów w ramach umów z
gminami o realizację zadania publicznego zapewnienia opieki zwierzętom. Jak wskazuje
samo Stowarzyszenie istotne jest zastrzeżenie, że w/w liczby dotyczą firmy „Hotel dla
zwierząt i ptactwa domowego" prowadzonej pierwotnie przez p. Mariolę Siemińską, a dopiero
następczo przez p. Longina Siemińskiego. Jednocześnie, jak wnosi samo Stowarzyszenie, „z
dokumentów nie wynika, by gminy rozróżniały zakłady w Łodzi i Wojtyszkach".

Do pisma załączone zostało zestawienie, z którego wynika, iż do „Hotelu dla zwierząt i
ptactwa domowego" z/s w Łodzi, gminy w latach 2005-2010 przekazały łącznie 5.530
zwierząt.

W toku prowadzonego postępowania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu podjął z
urzędu następujące czynności:

- załączył do akt postępowania wyniki kontroli urzędowych Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Sieradzu planowych, pozaplanowych i doraźnych prowadzonych w schronisku dla zwierząt
w Wojtyszkach w roku 2011, których wyniki zostały udokumentowane w formie protokołów: z
dnia 22 marca 2011 r nr 1 /2011, 19 maja 2011 r nr 2/2011, 6 czerwca 2011 r nr SPIWET
3/2011 r., 22 sierpnia 2011 r nr 3/2011 r., 2 listopada 2011 nr 4/2011 r, z 22 listopada 2011 nr
6/2011 oraz w roku 2012 z dnia 3 lutego 2012 nr 1/2012, z 14 marca 2012 nr 2/2012, z 6
czerwca 2012 nr 3/2012, z 5 lipca 2012 nr 4/2012r.;

- załączył do akt postępowania wyniki kontroli Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sieradzu, w zakresie sprawowanego nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt z dnia 11 maja 201 Or. (protokół kontroli
z dnia 31 maja 201 Or.), przygotowania schroniska do zimy z dnia 22 grudnia 201 Or.,
sprawowania nadzoru nad schroniskiem Hotel dla Zwierząt w Wojtyszkach z dnia 26
października 2011r, których wyniki zostały udokumentowane w formie protokołów z dnia 13
stycznia 2011 r. i 3 listopada 2011 r (znak WIWZdr.1611.3.3.2011)

- załączył do akt postępowania wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Łodzi,
w przedmiocie przestrzegania prawa ochrony zwierząt, której wyniki zostały
udokumentowane w formie protokołu nr LLO-04101-08-07/2010 P/10/124, podpisanego w
dnia 30.12.201 Or. oraz wystąpienia pokontrolnego nr LLO-04101-08-07/2010 z dnia 11
stycznia 2011 r.;

- załączył do akt postępowania postanowienie o umorzeniu postępowania, zatwierdzone
przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sieradzu z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie
umorzenia postępowania w sprawie znęcania się nad zwierzętami do dnia 2 sierpnia 2007r w
miejscowości Wojtyszki 18 gm. Brąszewice, powiat sieradzki, tj. o czyn z art. 35 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt; sygnatura DSR-1235/07

- załączył do akt postępowania kopie z książki kontroli w schronisku dla zwierząt w
Wojtyszkach, kopie dokumentów prowadzonych przez lekarza weterynarii w schronisku:
książka kliniczna, rejestr upadków i eutanazji, rozchód preparatu do eutanazji Morbital,
rejestr odbioru padłych zwierząt ze schroniska w Wojtyszkach;



- załączył do akt postępowania opinię prof. dr hab. Jerzego Monkiewicza z dnia 4 listopada
2011 r o schronisku w Wojtyszkach;

Ww. dowody zostały dopuszczone zgodnie z art 75 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności
dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Pismem z dnia 30 lipca 2012 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu powiadomił stronę
postępowania oraz podmioty występujące na prawach strony o zamknięciu postępowania w
sprawie. W wykonaniu dyspozycji art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000r nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu poinformował o przysługującym stronom
postępowania prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia następnego po dniu otrzymania
zawiadomienia.

Strony nie skorzystały na tym etapie z prawa do czynnego udziału w postępowaniu.

W wyniku rozpoznania sprawy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu stwierdził co
następuje:

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach otrzymało decyzję Powiatowego Lekarz
Weterynarii w Sieradzu nr 401 z dnia 7 września 2010 r. (znak Kz 4009/10143402/8/2010)
nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice - działalność nadzorowana
prowadzenie schroniska dla zwierząt. Schronisko ma nadany WNI (Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny): 10143402.

Z dowodów pozyskanych w trakcie kontroli urzędowych, wynika, iż opieka nad zwierzętami
zapewniona jest w schronisku przez 24 godziny na dobę. Liczba osób bezpośrednio
zajmujących się zwierzętami liczy 80 osób. Dodatkowo, w schronisku zainstalowano
monitoring kojców ze zwierzętami z rejestracją, co z jednej strony służy potwierdzeniu
właściwej pracy obsługi, z drugiej obserwacji zachowań zwierząt.

W ramach nadzoru sprawowanego nad schroniskiem przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Sieradzu w podmiocie prowadzone są kontrole planowe i doraźne, w zakresie
spełniania wymagań weterynaryjnych określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 póz.
1342) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla orowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. Nr 158, póz. 1657), jak również w zakresie przestrzegania zasad humanitarnej
ochrony zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

Schronisko wielokrotnie było kontrolowane przez inne instytucje niezależne od Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, między innymi przez Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii, Najwyższą Izbę Kontroli - delegatura w Łodzi (wystąpienie pokontrolne z dnia 18
styczna 2011 r), Prokuraturę w Sieradzu, Prokuraturę Rejonową w Aleksandrowie Łódzkim,
jak również przedstawicieli gmin, kontrolujących ilości i warunki utrzymania zwierząt
bezdomnych przekazanych przez daną gminę.

W wyniku ich przeprowadzenia identyfikowano w stosunku do schroniska naruszenia
przepisów, dotyczyły one jednak przede wszystkim usterek dokumentacji prowadzonej w
miejscu przebywania zwierząt. Stwierdzone nieprawidłowości nie dotyczyły natomiast
zapewnienia zwierzętom prawidłowych warunków bytowych i opieki weterynaryjnej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr
158, póz. 1657), będące w przedmiotowej sprawie zasadniczym wzorcem prawnym dla
organów administracji publicznej, nie nakazuje, aby boksy lub legowiska miały być



indywidualne, ani też nie zakazuje utrzymywania psów z grupach. § 4 ust 3 ww.
rozporządzenia stanowi o zapewnieniu możliwości swobodnego poruszania się, legowiska i
stałego dostępu do wody. ,

W schronisku wyodrębniono pomieszczenia przeznaczone do utrzymywania zwierząt
zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od
matek.

Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę
weterynaryjną, w szczególności w zakresie:
1) kontroli stanu zdrowia;
2) profilaktyki i leczenia;
3) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dowody uzyskane w toku nadzoru sprawowanego prze.z Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Sieradzu nad schroniskiem, nie wskazują aby ww. norma prawa została naruszona w
schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach.

Stosowany system dużych wybiegów ma zastosowanie jedynie dla części zwierząt
przebywających w schronisku. Zwierzęta przebywające na dużych wybiegach posiadają
także wydzieloną część legowiskową oraz możliwość schronienia się przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, w tym dodatkowe wyposażenie bud oraz pawilonów w
wyściółkę ze słomy lub innych materiałów izolacyjnych przygotowane na okres zimowy.
Twierdzenie, ze w schronisku w Wojtyszkach psy utrzymywane są wyłącznie „na piasku w
betonowym bunkrze bez bud i zadaszenia" jest niezgodne z badanym, w trakcie kontroli
urzędowych, stanem faktycznym.

W opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu niesłuszne jest twierdzenie, że
utrzymywanie zwierząt w większej grupie, uniemożliwia realizację właściwych dla gatunku
zachowań. Pies jest zwierzęciem stadnym, a obecność większej liczby zwierząt tego samego
gatunku jest wręcz wypełnieniem potrzeb behawioralnych. Oczywiście mogą się znaleźć
zwierzęta o cechach wybitnie dominujących, „niespołecznych" i rolą opiekuna jest
wychwycenie takich osobników i przeniesienie do innych pomieszczeń, w których nie będą
stwarzać zagrożenia.

Nadzór urzędowy nad schroniskiem nie znalazł dowodów potwierdzających użycie przemocy
wobec zwierząt.

Do schroniska trafiają niechciane psy w różnym wieku oraz stanie zdrowia, w tym zwierzęta
powypadkowe. Przy obsadzie zwierząt na poziomie 3009 osobników, które przebywały w
hotelu dla zwierząt, w ciągu całego 2009 roku i ilościach koniecznych eutanazji na poziomie
36 osobników w 2009r. i 24 osobniki w 201 Or przy ilości 2738 psów jaka przebywała w
schronisku w ciągu całego 2010 r., należy wskaźniki te uznać za niskie i świadczące o
dobrej opiece weterynaryjnej. W schronisku przebywa kilka psów po amputacjach kończyn.
Nawet poważne urazy i konieczność długotrwałego, specjalistycznego leczenia, nie są zatem
traktowane jako wskazanie do eutanazji zwierzęcia.

Powyższe ustalenia znajdują swoje potwierdzenie w opinii prof. Jerzego Monkiewicza. Przy
czym stosownie do art. 75 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, traktowana jest
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, jak każdy inny dowód w sprawie. Autor
opinii, posiada wykształcenie weterynaryjne, prowadzi w szkole wyższej zajęcia z kynologii
dla studentów weterynarii. Jest także autorem opracowania „Kynologia. Wiedza o psie".
Jednocześnie przedmiotowa opinia nie miała stanowić prostego odniesienia do
obowiązujących przepisów prawa, z zakresu humanitarnej ochrony zwierząt bezdomnych, w
tym zakresie właściwy jest bowiem organ administracji publicznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, w wyniku nadzoru nad schroniskiem, dysponuje
listą gmin, które podpisały umowy ze schroniskiem na odbiór i zapewnienie opieki
zwierzętom bezdomnym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zwalczenie bezdomności
zwierząt, jest zadaniem własnym gminy - przekazanym jej do realizacji, stosownie do ustawy



0 ochronie zwierząt. W tym zakresie powiatowy lekarz weterynarii nie jest organem nadzoru
nad gminą. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem takim jest wojewoda.

Mając na względzie powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, nie może
potwierdzić czy przedstawione przez Stowarzyszenie dane co do liczby zwierząt odebranych
z gmin województwa, łódzkiego odnoszą się do schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach.

W sprawie należy mieć także na uwadze, iż zgodnie z informacjami, które posiada
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, schronisko dla zwierząt w Wojtyszkach nie jest
jedynym podmiotem prowadzonym przez p. Longina Siemińskiego, jako osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą. Inne podmioty ww. przedsiębiorcy nie znajdują się
jednak na terenie powiatu sieradzkiego, a więc powiatu na terenie, którego właściwy jest
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu. W tym zakresie sam wnioskodawca, wskazuje, iż
podawane przez niego liczby dotyczą firmy „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego"
prowadzonej pierwotnie przez p. Mariolę Siemińską, a dopiero następczo przez p. Longina
Siemińskiego. Jednocześnie, jak wnosi samo Stowarzyszenie, „z dokumentów nie wynika, by
gminy rozróżniały zakłady w Łodzi i Wojtyszkach".

Chipowanie zwierząt przyjmowanych do schroniska jest, stałą procedurą. Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Sieradzu może potwierdzić, iż zdarzają się problemy z odczytem niektórych
chipów, wynikające z konstrukcji samych chipów, stosowanych urządzeń do odczytu, czy
nawet warunków temperaturowych przy odczycie. Nawet jednak oznakowanie zwierzęcia z
zastosowaniem dwóch chipów, ale z pozostawieniem w dokumentacji numerów obu chipów
nie stwarza wątpliwości co do tożsamości zwierzęcia. Zwierzę ciągle pozostaje
identyfikowalne w sposób jednoznaczny. W przypadku zastosowania innego urządzenia,
które będzie w stanie odczytać oba chipy, oba będą potwierdzały, ze mamy do czynienia z
tym samym zwierzęciem.

Istnienie obiektów takich jak schronisko w Wojtyszkach, ale i innych schronisk, nie jest z
pewnością sytuacją idealną. Zwierzęta tam przebywające, także w ocenie Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Sieradzu, powinny przebywać razem z ludźmi w ich domach i pod ich
bezpośrednią opieką. To, że ich tam nie ma nie jest winą podmiotów prowadzących
schronisko, ale raczej ludzi, którzy bezdomne zwierzęta „produkują".

Zwierzęta te, niechciane, często wiekowe, schorowane, duże, z własnymi przyzwyczajeniami
1 zachowaniami, które niekiedy mogą być niebezpieczne, często nie mają szans na adopcję.
Zapewnienie im opieki w warunkach, które odbiegają od warunków utrzymania domowych
„pieszczochów", ale z drugiej strony realizują potrzeby wynikające z definicji dobrostanu, a
więc wolność od głodu i pragnienia, wolność od dyskomfortu, wolność od bólu, urazów,
chorób i stresu, zapewnienie możliwości wyrażania normalnego behawioru przez
zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej i składu socjalnego w grupie stanowi cel, do
którego powinien dążyć zarówno personel schroniska, jak i nadzór weterynaryjny.

W tym zakresie należy podkreślić, że w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach
przebywa ponad 200 psów, które zostały po prostu przywiązane do ogrodzenia schroniska
przez poprzednich opiekunów, jak również około 80 psów wykupionych z tzw „hodowli" po
ich ekonomicznym wykorzystaniu lub pojawieniu się problemów zdrowotnych. Te zwierzęta
są wyrazem prowadzenia pewnej misji schroniska, chociaż ich utrzymanie nie jest przez
żadną gminę opłacane.

Przeprowadzone kontrole w dniach 19 stycznia 2010 roku, 19 maja 2011 roku, w toku
których w sposób szczegółowy poddano kontroli dokumentację zwierząt wprowadzanych do
schroniska, dokumentację z analizą przyczyn upadków i wskazań do eutanazji jak również
kontrola dokumentacji adopcyjnej zwierząt wraz z procedurą adopcji, z których zostały
sporządzone raporty roczne z wizytacji schroniska dla bezdomnych zwierząt za rok 2009
oraz 2010, a podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zwiększonej
upadkowości zwierząt, przebywających w schronisku oraz wskazań lekarza weterynarii do
przeprowadzania eutanazji.



Przeprowadzona kontrola w dniu 22 sierpnia 2011 roku (protokół kontroli nr 3/2011 r. z dnia
22 sierpnia 2011 r.) na wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada 29,
Jędrzejów z dnia 18 sierpnia 20011 roku, w zakresie weryfikacji listy zwierząt załączonej do
wniosku i porównanie ze stanem faktycznym ilości zwierząt przebywających w schronisku,
które zostały odłapane z terenu gminy Jędrzejów, wykazała, że lista zwierząt jaka została
przekazana gminie Jędrzejów przez Hotel dla zwierząt z siedzibą w Łodzi jest zgodna ze
stanem faktycznym. Zgodność dotyczyła nie tylko ilości zwierząt ale i oznakowania zwierząt.
Przypadki adopcji, eutanazji były w całości udokumentowane.

Wielokrotne kontrole właściwych urzędów Miast oraz Gmin w schronisku w Wojtyszkach,
które są każdorazowo odnotowane w Książce kontroli, nie wnosiły uwag do warunków w
jakich utrzymywane są zwierzęta przebywające w schronisku. Jednostki kontrolujące nie
stwierdzały uchybień w zakresie niezgodności ilości zwierząt przebywających w schronisku z
ilością zwierząt jaka została odłapana z terenu gminy i przewieziona do schroniska w
Wojtyszkach.

Przeprowadzone kontrole dokumentacji odbioru padłych oraz poddanych eutanazji zwierząt
przez zakład utylizacyjny z którym schronisko w Wojtyszkach ma podpisaną umowę oraz
dokumentacji dotyczącej ilości padłych i poddanych eutanazji zwierząt, wykazała, zgodność
danych dotyczących ilości odebranych zwierząt przez zakład utylizacyjny w latach 2010 i
2011 z ilością zwierząt które padły oraz zostały poddane eutanazji, co jest w każdym
przypadku odnotowane przez lekarza weterynarii w rejestrze upadków i eutanazji.

Przeprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu analiza upadków i
dokonanych eutanazji wraz ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do ich
przeprowadzania, również nie dają podstaw do rozstrzygnięcia wskazanego w uzupełnieniu
do wniosku z dnia 08 grudnia 2011 roku.

Zebrane w toku postępowania dokumenty, będące w posiadaniu Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Sieradzu, wraz z dokumentami przekazanymi przez podmiot, działający na
prawach strony - Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, w ocenie Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Sieradzu nie dają podstaw do rozstrzygnięcia zgodnego z oczekiwaniem
wnioskodawcy dotyczącego wydania zakazu przyjmowania nowych zwierząt do schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach, gm. Brąszewice.

Stosownie do przepisów art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm.) gdy
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części,
organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w
całości albo w części. Ze względu na brak okoliczności uzasadniających wydanie
wnioskowanego rozstrzygnięcia, w ocenie Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Sieradzu zachodzą przesłanki dla zastosowania niniejszego przepisu proceduralnego
prawa administracyjnego.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) strona i podmiot
uczestniczy w postępowaniu na prawach strony w toku postępowania miały możliwość
zapoznania się z zebranymi dowodami w sprawie.

Mając na względzie powyższe, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu zdecydował jak w
rozstrzygnięciu.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 w zw. z art. 31 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) stronie oraz



podmiotowi na prawach strony, który uczestniczył w postępowaniu administracyjnym,
przysługuje prawo do złożenia odwołania od niniejszej decyzji do Łódzkiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii w Łodzi, za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Sieradzu, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Stowarzyszenia Obrona Zwierząt,
ul. 11 Listopada 29. 28-300 Jędrzejów

2. Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „ Zwierzak",

ul. Św. Leonarda 1/4, 25-311 Kielce
3. „Pro Animals- Na Pomoc Zwierzętom"

ul. Stachiewicza 35b/70, 31-328 Kraków
4. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego

Longin Siemiński, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

Do wiadomości:

1. Pan Doktor Janusz Związek

Główny Lekarz Weterynarii

2. Pan Doktor Roman Owecki

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii


