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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 02.08.2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Łodzi

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2012 r., znak: WA 4120-8/2012-4, Stowarzyszenie

Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem

działania  jest  ochrona  zwierząt,  informuje,  iż dnia  23.05.2012  r.  Samorządowe  Kolegium

Odwoławcze w Sieradzu wydało decyzję, znak: SKO.401/688/OC/12, w której za sprzeczny z

prawem  uznało  zapis  zezwolenia  udzielonego  przedsiębiorcy  Longinowi  Siemińskiemu  na

prowadzenie schroniska w Wojtyszkach na obszarze całego kraju. Decyzja ta jest ostateczna i

nie została skutecznie zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wynika, że przez „obszar działalności objętej zezwoleniem” należy rozumieć  – w przypadku

prowadzenia schroniska dla zwierząt – obszar, z jakiego ujęte bezdomne zwierzęta umieszczane

są następnie w danym schronisku. Według SKO określenie obszaru działalności schroniska na

cały kraj wykracza poza właściwość terytorialną organów danej gminy i przez to jest niezgodne

z prawem. Wobec powyższego, przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów spoza gminy

Brąszewice było i jest nielegalne.

W związku  z  w/w rozstrzygnięciem SKO,  skutkującym nieważnością  umów gmin  z

firmą  L.  Siemińskiego,  opiewających  na  wyłapywanie  i/lub  odpłatne  przetrzymywanie

bezdomnych  zwierząt  w  obu  jego  zakładach,  dnia  21.06.2012  r. Stowarzyszenie  ponownie

wezwało 103 gminy  (w tym 96  z  woj.  łódzkiego),  aktualnie  przekazujące  swoje  bezdomne

zwierzęta firmie L. Siemińskiego, do zaprzestania kontynuowania współpracy. Jednakże Gminy

w zdecydowanej większości zignorowały przekazane przez nas informacje.



W  związku  z  powyższym  Stowarzyszenie  ponownie  wnioskuje  do  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Łodzi o objęcie nadzorem gospodarki finansowej łódzkich gmin w zakresie

finansowania realizacji zadania własnego gminy wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnych

zwierzętom,  wynikającego  z  art.  11  ustawy  z  dnia  21.08.1997  r.  o  ochronie  zwierząt,  ze

szczególnym uwzględnieniem wydatków gminy na zapewnianie opieki zwierzętom w zakładach

Longina Siemińskiego, właściciela firmy „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego”, z siedzibą

w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56/2.

W załączeniu:

- kserokopia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu


