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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2012 r., dotyczące legalności działania

„Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego", uprzejmie wyjaśniam:

Prowadzenie hotelu dla zwierząt, a więc świadczenie usług opieki nad zwierzętami

posiadającymi właścicieli, jest legalną formą działalności gospodarczej i nie może być

utożsamiane ze schroniskiem dla zwierząt. Ponieważ do sprawowania nadzoru nad

przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, na podstawie art. 34a ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 póz. 1002 z późn. zm.),

została jednoznacznie zobowiązana Inspekcja Weterynaryjna, to jej stanowisko w tej sprawie

stanowi największą trudność w zakończeniu schroniskowej działalności ww. hotelu.

Dołączona do Pani wystąpienia umowa potwierdza, iż Pan Longin Siemiński prowadzi

również działalność z zakresu wyłapywania zwierząt na terenie innych gmin, co było

wielokrotnie podnoszone przez tut. Wydział. W umowie tej nie zawarto informacji

wymaganych w § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia

26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
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Nr 116 póz. 753), co czyni bezprawnymi stwierdzenia Inspekcji Weterynaryjnej o statusie

Hotelu jako miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt. Zdaniem tut. Wydziału miejscem

czasowego przetrzymywania zwierząt ww. Hotel mógłby się stać wyłącznie na podstawie

uchwały Rady Miejskie w Łodzi oraz potwierdzenia tego faktu w umowie na świadczenie

przedmiotowych usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta

Łodzi, pomimo braku wsparcia ze strony Inspekcji Weterynaryjnej, prowadzi czynności

zmierzające do penalizacji działalności Pana Longina Siemińskiego i zakończenia

działalności przez uciążliwy dla mieszkańców Łodzi „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego".


