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Decyzja nr l/PIW-CHZ-420-1/2016

Na podstawie art. 105 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz.U. z 2016r., póz. 23.), w związku z art. 8, ust. l pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U z 2014r., póz. 1539 z późn. zm.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi

umarza w całości postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu przeciwko p. Longinowi
Siemińskiemu w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 8 ust. l pkt 2 w/w ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o wstrzymaniu prowadzonej przez niego
działalności w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 pod nazwą „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego".

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11.01.2012r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie, dalej Stowarzyszenie wniosło
o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego przeciwko Longinowi Siemińskiemu prowadzącemu
„Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w celu wydania decyzji
wstrzymującej działalność zakładu na podstawie art. 8, ust. l, pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W uzasadnieniu wniosku
Stowarzyszenie stwierdziło, że „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" prowadzony przez Longina
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Siemińskiego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 posiada wszelkie cechy schroniska dla bezdomnych
zwierząt i faktycznie je stanowi, ponieważ do zakładu są przyjmowane i są w nim przetrzymywane
zwierzęta bezdomne w ramach działalności ciągłej, zorganizowanej i zawodowej. Stowarzyszenie
stwierdziło także, iż p. Siemiński świadczy usługi z zakresu zadań publicznych dla wielu gmin i ma
aktualnie podpisane umowy na „hotelowanie" bezdomnych zwierząt ze 103 gminami z 3 województw.
Stowarzyszenie podało także, że schronisko przy ul. Kosodrzewiny w Łodzi działa nielegalnie, ponieważ
działa bez wymaganego zezwolenia udzielanego przez organ właściwej gminy (art. 7, ust. l, pkt 4 ustawy
z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz bez wymaganego zgłoszenia do
powiatowego lekarza weterynarii (art. 5, ust. l, pkt 2 w/w ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2012r., nr PIW-RP-025-5/12 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi
odmówił wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego przeciwko p. Longinowi Siemińskiemu
prowadzącemu „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" w celu wydania decyzji wstrzymującej
działalność zakładu na podstawie art. 8, ust. l, pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2008r., Nr 213, póz. 1342 z późn. zm.) i
dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu, z uwagi na to, że w ocenie Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Łodzi przepis art. 8 ust. l w/w ustawy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną wymienioną w art. l, pkt l ustawy bez formalnego jej zgłoszenia właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Wnioskodawca zaskarżył przedmiotowe postanowienie zażaleniem. Postanowieniem nr 1/2012 z dnia
26 marca 2012r. organ II instancji uchylił w całości postanowienie Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Łodzi z dnia 21 lutego 2012r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ponownie rozpoznając
sprawę Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i postanowieniem
z dnia 11.05.2012r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie i dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału
w postępowaniu. Stowarzyszenie złożyło zażalenie, wskutek którego Łódzki Wojewódzki Lekarz
Weterynarii postanowieniem z dnia 26 lipca 2012r. nr 2/2012 utrzymał w mocy postanowienie z 11 maja
2012r.W/w ostateczne postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zostało zaskarżone
przez Stowarzyszenie do sądu administracyjnego - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który
wyrokiem z 20.11.2012r. sygn. akt II SA/Łd 841/12 uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je
postanowienie PLW w Łodzi. Sąd administracyjny stwierdził, że przepis art. 8, ust. l w/w ustawy ma
zastosowanie do każdego podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną określoną w art. l, pkt l, lit. a-
n, p ustawy nawet wtedy gdy nie dokonano jej formalnego zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii.
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii złożył skargę kasacyjną od tego wyroku, która została oddalona
przez Naczelny Sąd administracyjny wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014r. sygn. akt II OSK 622/13. W
związku z powyższym postanowieniem nr 1/2014 z 5 sierpnia 2014r., po ponownym rozpatrzeniu w/w
wniosku Stowarzyszenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi wszczął z urzędu postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 8, ust. l, pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o wstrzymaniu działalności
prowadzonej przez p. Longina Siemińskiego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 pod nazwą „Hotel dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego".

Jednocześnie postanowieniem nr 3/2014 z 25 września 2014r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi
postanowił dopuścić Stowarzyszenie do udziału na prawach strony w niniejszym postępowaniu.
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Dnia 26 września 2014r. przeprowadzona została kontrola działalności mieszczącej się przy ul.
Kosodrzewiny 56 lok. 2, pod nazwą „Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" w ramach prowadzonego
postępowania administracyjnego.

Kontrola przeprowadzona została przez p.o. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi
st.insp.wet. Alicję Gumińską oraz insp.wet. Tadeusza Beka na podstawie upoważnień nr 320/Z/2014 oraz
321/Z/2014 z dnia 26 września 2014r. W toku kontroli p. Longin Siemiński poinformował,
że przedsiębiorstwo o nazwie "Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" nie istnieje. Pod powyższą nazwą
prowadzona była działalność nieżyjącej już żony Pana Longina Siemińskiego Pani Marioli Siemińskiej.
W chwili obecnej przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi p. Longin Siemiński prowadzi działalność
gospodarczą pod nazwą: HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE, co potwierdza wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 26.09.2014r. dołączony do protokołu kontroli).

Zgodnie z informacją otrzymaną od Pana Longina Siemińskiego HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA
DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM
REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE jest nazwą własną firmy pod którą na terenie
posesji przy ul .Kosodrzewiny 56 lok. 2 prowadzone są następujące działalności:

1. Biuro schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach - zajmujące się sprawami kadrowymi
oraz księgowymi schroniska.

2. Gabinet weterynaryjny świadczący usługi zwierzętom właścicielskim, bezdomnym - pochodzącym
ze schroniska w Wojtyszkach

3. Centrum rehabilitacyjne - szkoleniowo-adopcyjne - kontrolowany nie poinformował na czym
polega działalność związana z powyższą nazwą.

Pan Longin Siemiński poinformował że wszystkie psy przebywające na posesji są pacjentami gabinetu
weterynaryjnego mieszczącego się przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2. Jednocześnie przedłożył pismo
podpisane przez lek. wet. Joannę Markiewicz - Słomczyńską kierowniczkę Gabinetu Weterynaryjnego
Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z dnia 1.02.2013r. skierowane do Łódzkiej
Izby Lekarsko -Weterynaryjnej zawierające prośbę o wyjaśnienie zagadnień dotyczących możliwości
prowadzenia przez gabinet weterynaryjny bez zmiany statusu, szpitala oraz czy istnieje dopuszczalna
określona stosownymi przepisami ilość zwierząt przebywających w szpitalu prowadzonym przez zakład
leczniczy. Załączono również odpowiedź Prezesa Łódzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej na powyższe
pismo z której wynika, że gabinet weterynaryjny nie ma obowiązku wynikającego z przepisów prawnych
zapewniania całodobowej obserwacji i leczenia zwierząt, jednakże mając ku temu warunki może prowadzić
leczenie stacjonarne. Ilość leczonych stacjonarnie zwierząt określa kierownik zakładu leczniczego biorąc
pod uwagę czy ilość zwierząt jest adekwatna do warunków zakładu leczniczego.

Pan Longin Siemiński oświadczył że na posesji przy ul. Kosodrzewiny 56, lok .2 w Łodzi nie prowadzi
schroniska itp. działalności schroniskowej, na dowód czego załączył kopię dwóch wyroków Sądu
Rejonowego Łódź Widzew syng. akt VII W 4197/10 z 4 marca 201 Ir. oraz sygn. akt. VII W 1816/12 z 20
lutego 2013r. uniewinniające Pana Longina Siemińskiego od zarzucanych mu czynów tj. prowadzenia przy
ulicy Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi schroniska dla bezdomnych zwierząt bez wymaganego zezwolenia
oraz nie spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla tej działalności.
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Mając na uwadze fakty przedstawione przez właściciela firmy Pana Longina Siemińskiego kontrola nie
wykazała prowadzenia schroniska przez firmę Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego na terenie posesji
przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2.

Dodatkowo dnia 7 października 2014r. skierowano pismo do Pana Longina Siemińskiego w którym
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi zwrócił się z prośbą o określenie i sprecyzowanie jakie działalności
prowadzone są pod nazwą HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLEŃ IOWO-ADOPCYJNE na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, 92-411 Łódź, oraz na
czym każda z tych działalności polega i czym się charakteryzuje.

Dnia 23 października 2014r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi wpłynęła odpowiedź
na w/w pismo. Zgodnie z informacjami w niej zawartymi w siedzibie firmy pod nazwą HOTEL DLA
ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY,
SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE przy ul.
Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi prowadzone są następujące działalności:

l .biuro firmy
2.Gabinet Weterynaryjny
3.Centrum Rehabilitacyjne - Szkoleniowo -Adopcyjne
4. transport zwierząt
Ad. l biuro firmy stanowi siedzibę jednoosobowej działalności gospodarczej Pana Longina Siemińskiego
0 nazwie własnej HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE.

W miejscu tym znajduje się niezbędna dokumentacja, która nie została przekazana do zewnętrznej firmy
księgowej, umowy z gminami, protokoły kontroli.

Ad. 2 Gabinet Weterynaryjny - do gabinetu trafiają zwierzęta z interwencji Patrolu AS, często odbierane
właścicielom, którzy w niewłaściwy sposób sprawują nad nimi opiekę, zwierzęta osób będących pod opieką
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mają środków na
leczenie często starych już zwierząt, zwierzęta, które mają być poddane niezbędnemu leczeniu, sterylizacji
lub kastracji oraz szczepieniom. Różne podmioty zlecają Gabinetowi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
zajęcie się zwierzętami, są to zarówno osoby prywatne i jednostki samorządu, organy Państwowe (np.
Policja), organizacje społeczne.

Cała infrastruktura obiektu jest przystosowana dla dużej ilości zwierząt. Oddziały tzw. „szpitalne" są
wyłożone łatwo zmywalna glazurą. Każdy z boksów jest skanalizowany. Na każdym oddziale jest również
bieżąca woda, wanna oraz mata dezynfekcyjna. Kierownik Gabinetu Weterynaryjnego decyduje o ilości
zwierząt jakie może przyjąć w oparciu o dostępność wolnych miejsc we wspomnianych oddziałach.

Ad. 3 Centrum Rehabilitacyjne - Szkoleniowo -Adopcyjne - działalność polega głównie na pomocy lekarzy
1 techników weterynaryjnych, zarówno zwierzętom jak i osobom które chcą je adoptować, prowadzona jest
niezbędna rehabilitacja po zabiegach, usprawniająca zwierzę i przystosowująca je do życia w niekiedy
zmienionych warunkach ( psy i koty po operacjach ortopedycznych, złamaniach żuchwy, amputacjach
kończyn). Młode zwierzęta oraz zwierzęta po traumatycznych przejściach poddawane są szkoleniom
resocjalizacyjnym przystosowującym do życia w nowej rodzinie.

Powiatowy Inspektorat Weterynari i ulica numer, kod pocztowy Miasto
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Trafiają tu również zwierzęta z prowadzonego w Wojtyszkach schroniska w celu przeprowadzenia adopcji
co jest znacznym ułatwieniem dla osób którym czasami jest ciężko dojechać do schroniska znajdującego się
poza Łodzią w znacznej odległości.

Zwierzęta bezdomne przebywające w HOTELU DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN
SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO -
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w Łodzi przebywają pod powyższym
adresem ze względu na działalność Gabinetu Weterynaryjnego, a następnie bezdomne zwierzęta są
przewożone do schroniska w Wojtyszkach.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonej dnia 26 września 2014r. oraz zebrany w sprawie
materiał dowodowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi nie stwierdził prowadzenia działalności
schroniskowej na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi przez p. Longina Siemińskiego
(obecnie pod nazwą HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE.

W związku z powyższym dnia 14 listopada 2014r. wydana została decyzja nr l/PIW-CHZ-420-1/2014
umarzająca w całości postępowanie wszczęte z urzędu przeciwko p. Longinowi Siemińskiemu. Od decyzji
powyższej dnia 9 grudnia 2014r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi wpłynęło odwołanie
skierowane przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, które dnia 14
grudnia 2014r. za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi przekazane zostało Łódzkiemu
Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

Dnia 15 stycznia 2015r. po rozpatrzeniu odwołania skierowanego przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał decyzję nr 3/2015 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję
nr l/PIW-CHZ-420-1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 14 listopada 2014r. i
przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Od decyzji Łódzkiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pan Longin Siemiński złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi. Skarga powyższa została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
postanowieniem sygn. akt II SA/Łd 159/15 z dnia 15 kwietnia 2015r. Dnia 30 czerwca 2015r. do
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi wpłynęło pismo skierowane przez Łódzkiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazujące akta sprawy niezbędne do dalszego prowadzenia
postępowania.

Dnia 11 sierpnia 2015r. w siedzibie firmy HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO
LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM
REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE, przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi, p.o.
Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi st.insp.wet. Alicja Gumińska oraz insp.wet
Izabella Jóźwiak, przeprowadziły kontrolę działalności Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjne - Szkoleniowo - Adopcyjne, w
celu ustalenia czy w/w działalność jest prowadzeniem działalności schroniskowej.

Kontrola przeprowadzona została w obecności Pana Longina Siemińskiego oraz Pana Krystiana
Siemińskiego - kierownika obiektu przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, posiadającego pełnomocnictwo
administracyjne do reprezentowania pana Longina Siemińskiego we wszystkich sprawach których jest
stroną.

W wyniku kontroli ustalono:
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Na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok 2. w dalszym ciągu prowadzona jest przez Pana Longina
Siemińskiego działalność gospodarcza pod nazwą : HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA
DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM
REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w aktach sprawy).

Pod w/w firmą p. Longin Siemiński prowadzi następujące działalności:

l .biuro firmy
2.Gabinet Weterynaryjny
3.Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne
4. transport zwierząt.

Ad. l biuro firmy stanowi siedzibę jednoosobowej działalności gospodarczej Pana Longina Siemińskiego
0 nazwie własnej HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE.

W miejscu tym znajduje się niezbędna dokumentacja, która nie została przekazana do zewnętrznej firmy
księgowej, umowy z gminami, protokoły kontroli.

Ad. 2 Gabinet Weterynaryjny - do gabinetu trafiają zwierzęta z interwencji organizacji społecznych, często
odbierane właścicielom, którzy w niewłaściwy sposób sprawują nad nimi opiekę, zwierzęta osób prywatnych
wymagające leczenia, zwierzęta bezdomne odłowione z terenów gmin w ramach realizacji zawartych z
gminami umów, które wymagają niezbędnego leczenia i zabiegów profilaktycznych przed przewiezieniem
do schroniska w Wojtyszkach. Różne podmioty zlecają Gabinetowi przy ul. Kosodrzewiny 56 zajęcie się
zwierzętami, są to zarówno osoby prywatne i jednostki samorządu gminnego, organy państwowe np. Policja,
a także organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

Cała infrastruktura obiektu jest przystosowana dla dużej ilości zwierząt.(około 130-150 sztuk). Kierownik
Gabinetu Weterynaryjnego decyduje o ilości zwierząt jakie może przyjąć w oparciu o dostępność wolnych
miejsc na terenie gabinetu

Dodatkowo gabinet weterynaryjny od maja 2015r. świadczy usługi całodobowo również z dojazdem do
domu klienta.

Od początku roku 2015 na 6200 wizyt które odbyły się w gabinecie weterynaryjnym 1100 przeprowadzono
na zwierzętach należących do osób prywatnych oraz organizacji społecznych.

Na terenie placówki obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Łódzka Izbę Lekarsko -Weterynaryjną

Ad. 3 Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo -Adopcyjne - działalność polega głównie na pomocy lekarzy
1 techników weterynaryjnych, zarówno zwierzętom jak i osobom, które chcą je adoptować, prowadzona jest
niezbędna rehabilitacja po zabiegach, usprawniająca zwierzę i przystosowująca je do życia w niekiedy
zmienionych warunkach ( psy i koty po operacjach ortopedycznych, złamaniach żuchwy, amputacjach
kończyn). Młode zwierzęta oraz po traumatycznych przejściach poddawane są szkoleniom resocjalizacyjnym
przystosowującym do życia w nowych warunkach.

Zwierzęta bezdomne przebywające w HOTELU DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN
SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO -
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SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi przebywają pod powyższym
adresem ze względu na działalność Gabinetu Weterynaryjnego, a następnie bezdomne zwierzęta są
przewożone do schroniska w Wojtyszkach.

Ad.4 Działalność związana z zarobkowym przewożeniem żywych zwierząt, wpisana do rejestru działalności
nadzorowanej prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi

Wszystkie zwierzęta przebywające na posesji są pacjentami gabinetu weterynaryjnego mieszczącego się przy
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2. Dla każdego zwierzęcia znajdującego się pod opieką gabinetu weterynaryjnego
prowadzona jest książka leczenia. W dniu kontroli na terenie budynków gabinetu weterynaryjnego
przebywało 116 psów i 17 kotów .

Na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 znajdują się następujące pomieszczenia w których
przetrzymywane są zwierzęta w ramach działalności gabinetu weterynaryjnego:

1. pomieszczenie dla kotów przed zabiegami sterylizacji i kastracji,
2. pomieszczenie oznaczone jako „Szpital"- pomieszczenie ogrzewane przeznaczone dla kotów

wykazujących objawy chorób zakaźnych,
3. pomieszczenie oznaczone jako „Szpital II"- przeznaczone dla kotów po zabiegach sterylizacji i

kastracji oraz innych zabiegach wykonywanych w gabinecie weterynaryjnym, ogrzewane.
Wszystkie pomieszczenia dla kotów utrzymane są w czystości i porządku, w każdym pomieszczeniu
znajduje się oddzielny zestaw do sprzątania, w wejściach do pomieszczeń wyłożone są maty
dezynfekcyjne nasączone roztworem sody oczyszczonej. Zwierzęta zaopatrzone są w odpowiednią
ilość pożywienia oraz wody, klatki kotów i kuwety utrzymane są w czystości.

4. Boksy zewnętrzne dla psów nowoprzybyłych- przeznaczone dla psów oczekujących na badanie w
gabinecie weterynaryjnym. Boksy wyścielone słomą wyposażone w budy, zwierzęta mają stały
dostęp do wody, umieszczanej w pojemnikach przytwierdzonych do podłoża w celu uniknięcia
wylania wody.

5. Boksy zewnętrzne dla psów oczekujących na wyjazd do schroniska w Wojtyszkach, gm. Brąszewice
- w boksach tych znajdują się psy po leczeniu jak również po wykonaniu niezbędnych zabiegów
profilaktycznych i chirurgicznych, skąd trafiają bezpośrednio do schroniska. Boksy wyścielone
słomą wyposażone w budy, zwierzęta mają stały dostęp do wody, umieszczanej w pojemnikach
przytwierdzonych do podłoża w celu uniknięcia wylania wody.

6. Boksy zewnętrzne przeznaczone dla psów oczekujących na zabiegi weterynaryjne. Boksy
wyścielone słomą wyposażone w budy, zwierzęta mają stały dostęp do wody, umieszczanej w
pojemnikach przytwierdzonych do podłoża w celu uniknięcia wylania wody.

7. Pomieszczenie oznaczone jako „Szpital B"- przeznaczone dla psów po zabiegach chirurgicznych,
podłogi i ściany pomieszczenia gładkie, łatwo zmywalne, pomieszczenie skanalizowane

8. Pomieszczenie oznaczone jako „Szpital A"- składające się z trzech oddziałów:
- oddział I - przeznaczony dla psów chorych na infekcje dróg oddechowych.
- oddział II - przeznaczony dla psów chorych na inne choroby - niezakaźne
- oddział II - przeznaczony na leczenie szczeniąt i odizolowanie ich od psów starszych, podłogi i
ściany pomieszczenia gładkie, łatwo zmywalne, pomieszczenie skanalizowane.

9. Pomieszczenie do przechowywania i przygotowywania karmy -ściany i podłoga wykonane z
materiału gładkiego i łatwo zmywalnego, czyste i suche. Pomieszczenie skanalizowane - w
podłodze kratka ściekowa. Dodatki żywieniowe ustawione na drewnianych podestach.

10. Pomieszczenia gabinetów weterynaryjnych - na posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 mieszczą się
dwa gabinety weterynaryjne do przeprowadzania zabiegów leczniczych i chirurgicznych.
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Czas przebywania zwierząt w gabinecie weterynaryjnym, jest niemożliwy do określenia ze względu na to że
każdorazowo o czasie pobytu zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym decyduje lekarz weterynarii. Jest to
zależne od stanu zdrowia zwierzęcia, przebiegu rekonwalescencji i rehabilitacji.

W dniu kontroli na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 nie było zwierząt przetrzymywanych
w ramach tzw. hotelowania.

Mając na uwadze charakter działalności prowadzonej przez Pana Longina Siemińskiego pod nazwą:
„HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET
WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO SZKOLENIOWO-
ADOPCYJNE" mieszczącej się na posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w Łodzi , a w szczególności fakt
że zwierzęta bezdomne przebywające na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 są pacjentami
mieszczącego się pod w/w adresem gabinetu weterynaryjnego, skąd trafiają do schroniska w Wojtyszkach,
gm. Brąszewice,w trakcie kontroli nie stwierdzono prowadzenia działalności schroniskowej na terenie
posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 w Łodzi.

Ponadto dnia 18 sierpnia 2015r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi skierował pismo do Łódzkiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej z prośbą o udzielenie informacji czy w rejestrze Łódzkiej Izby Lekarsko
Weterynaryjnej figuruje gabinet weterynaryjny należący do Pana Longina Siemińskiego, oraz w przypadku
figurowania w rejestrze izby z prośbą o udostępnienie kopii regulaminu gabinetu weterynaryjnego wraz
informacja o dacie wpisu do rejestru.

Dnia 21 sierpnia 2015r. Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi wpłynęła odpowiedź z Łódzkiej
Izby Lekarsko -Weterynaryjnej informująca, że gabinet weterynaryjny Pana Longina Siemińskiego
widnieje w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt Łódzkiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej od dnia 8
lipca 2010r, kierownikiem gabinetu jest lek.wet. Kinga Zielonka -Siemińska. Przesłano również aktualny
regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt z dnia 1.09.2014r.

Mając na uwadze powyższe ustalenia dnia 22 września 2015r. wydana została decyzja nr l/PIW-CHZ-420-
1/2015 umarzająca w całości postępowanie wszczęte z urzędu przeciwko p. Longinowi Siemińskiemu. Od
decyzji powyższej dnia 15 października 2015r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi wpłynęło
odwołanie skierowane przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, które
dnia 22 października 2015r. za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi przekazane
zostało Łódzkiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

Dnia 22 grudnia 2015r. po rozpatrzeniu odwołania skierowanego przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał decyzję nr 62/2015 uchylającą w całości zaskarżoną decyzję
nr l/PIW-CHZ-420-1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 22 września 2015r. i
przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Mając na uwadze powyższe w związku z dalszym prowadzeniem postępowania administracyjnego dnia
7 kwietnia 2016r. przeprowadzona została przez p.o. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi
St. insp. wet. Alicję Gumińską oraz Insp.wet. Tadeusza Beka kontrola Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjne - Szkoleniowo
- Adopcyjne, Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2, w celu ustalenia czy w/w działalność jest prowadzeniem
działalności schroniskowej .
W dniu kontroli mimo wcześniejszego powiadomienia o terminie przeprowadzenia kontroli, nie pojawił się
żaden przedstawiciel Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie nr KRS 0000292939,
dopuszczonego do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony .

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul ica n u m e r , kod pocztowy Miasto
tel.: (xx) xxx-xx-xx, fax: (xx) xxx-xx-xx, e-mail: adres@domena.pl, www.domena.pl

- 8 -



Kontrola przeprowadzona została w obecności Pana Krystiana Siemińskiego upoważnionego do
reprezentowania Pana Longina Siemińskiego.

W wyniku kontroli ustalono następujące fakty:

Na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok 2. w dalszym ciągu prowadzona jest przez Pana Longina
Siemińskiego działalność gospodarcza pod nazwą : HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA
DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM
REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE co jest zgodne z zapisem w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej .

W/w firma pod wymieniona nazwa prowadzi następujące działalności:

l .biuro firmy transportowej

2.Gabinet Weterynaryjny

Ad. l biuro firmy transportowej należącej do Pana Longina Siemińskiego-jest to biuro firmy transportującej
żywe zwierzęta towarzyszące, oraz gatunku bydło, świnie, konie, owce i kozy. W/w firma pod nazwą
HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET
WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO SZKOLENIOWO-
ADOPCYJNE jest wpisana do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi jako przewoźnik żywych
zwierząt i posiada aktualne zezwolenie przewoźnika.

W biurze firmy znajduje się dokumentacja dotycząca firmy przewozowej oraz przyjmowane są zlecenia
dotyczące zarobkowego przewozu zwierząt głównie związanego z podpisanymi umowami z jednostkami
samorządu lokalnego w ramach programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Ad. 2 Gabinet Weterynaryjny - do gabinetu trafiają zwierzęta posiadające właścicieli jak również zwierzęta
bezdomne odłowione z terenów gmin w ramach podpisanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
które wymagają niezbędnego leczenia i zabiegów profilaktycznych przed przewiezieniem do schroniska w
Wojtyszkach.

W dniu kontroli w gabinecie weterynaryjnym przebywał jeden pies bezdomny, odłowiony na zlecenie gminy
Konstantynów Łódzki . Zwierzę było w trakcie leczenia ze względu na złamanie kończyny przedniej.

Na terenie placówki obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Łódzka Izbę Lekarsko -Weterynaryjną

Na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 561ok.2 oprócz pomieszczenia biurowego i pomieszczenia
gabinetu weterynaryjnego znajduje się pomieszczenie oznaczone jako „Szpital B"- przeznaczone dla
zwierząt leczonych w gabinecie, podłogi i ściany pomieszczenia gładkie, łatwo zmywalne, pomieszczenie
skanalizowane.
Reszta pomieszczeń szpitalnych oraz boksy zewnętrzne w których przetrzymywane były zwierzęta w trakcie
poprzednich kontroli przeznaczone są do rozbiórki.
Dodatkowo na posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w Łodzi mieści się siedziba Stowarzyszenia Patrol
Interwencyjny AS, działalność Stowarzyszenia nie jest związana z działalnością firmy o nazwie „HOTEL
DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY,
SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE".
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W decyzji nr 62/2015 uchylającej w całości zaskarżoną decyzję nr l/PIW-CHZ-420-1/2015 Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 22 września 2015r.oraz przekazującej sprawę do ponownego
rozpatrzenia organ wyższej instancji - Wojewódzki Lekarz Weterynarii wskazał że Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Łodzi podczas ponownego prowadzenia postępowania administracyjnego powinien dokonać
następujących ustaleń:
1. Liczba zwierząt przebywających na ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi w miejscu działalności

prowadzonej przez Pana Longina Siemińskiego.
W dniu kontroli na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 znajdował się jeden pies bezdomny
odłowiony na zlecenie gminy Konstantynów Łódzki, zwierzę przebywało w gabinecie ze względu na
złamanie przedniej kończyny.
2. Czas przebywania zwierząt we wskazanym wyżej miejscu.
Pies przebywający na terenie gabinetu znajdował się w nim od 26 marca 2016r. Czas przebywania psa w
gabinecie zostanie ustalony na podstawie przebiegu dalszego leczenia. Po zakończeniu leczenia pies trafi do
schroniska w Wojtyszkach.
Pozostałe zwierzęta przebywające na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w związku z leczeniem
w gabinecie weterynaryjnym, których obecność stwierdzono w dniu poprzedniej kontroli tj. 11 sierpnia
2015r.przewiezione zostały do schroniska w Wojtyszkach. W chwili obecnej gabinet weterynaryjny
znajdujący się przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 działa w zmniejszonym stopniu, oraz w zmniejszonej
obsadzie lekarzy weterynarii ze względu na rozbudowę gabinetu weterynaryjnego w schronisku w
Wojtyszkach, a co za tym idzie leczenie większej ilości zwierząt na terenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Wojtyszkach.
3. Czyją własność stanowią zwierzęta przebywające w w/w miejscu.
Na terenie gabinetu weterynaryjnego znajdującego się przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 leczone są zarówno
zwierzęta posiadające właścicieli jak również zwierzęta bezdomne trafiające do gabinetu na zlecenie gmin.
Począwszy od początku roku 2016 miesięcznie około 1/3 usług świadczona jest na rzecz zwierząt
posiadających właścicieli, 2/3 usług świadczona jest na rzecz zwierząt bezdomnych.
4. Dokumentowanie kwarantanny zwierząt pochodzących z odławiania (kwarantanna jest

udokumentowana, pomimo braku wydzielonych pomieszczeń do jej realizowania)
W gabinecie weterynaryjnym przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 nie jest prowadzona kwarantanna w związku z
powyższym brak dokumentacji świadczącej ojej przeprowadzaniu.
5. Czy zwierzęta odłowione zostały na podstawie umów zawartych przez Longina Siemińskiego z

gminami
Odłów zwierząt dokonywany jest na podstawie umów zawartych przez Longina Siemińskiego z gminami.
6. Posiadanie pomieszczeń - izolatek dla zwierząt, co nie jest przewidziane prawem dla gabinetów

weterynaryjnych.
W gabinecie weterynaryjnym przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 brak jest izolatek.
Od początku roku 2016 na potrzeby gabinetu weterynaryjnego funkcjonuje jeden oddział „szpitalny"-
określany podczas poprzednich kontroli jako szpital B. Jest to budynek wolnostojący zaopatrzony w klatki w
których umieszczane są leczone zwierzęta.
7. Posiadanie wydzielonych pomieszczeń dla zwierząt zdrowych i chorych.
W gabinecie weterynaryjnym przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 brak jest zwierząt zdrowych. W przypadku
zwierząt bezdomnych odławianych z terenów gmin z którymi podpisaną umowę ma Pan Longin Siemiński w
ramach zwalczania bezdomności zwierząt, na zlecenie gminy zwierzęta trafiają do gabinetu weterynaryjnego
przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 gdzie poddawane są zabiegom profilaktycznym tj. profilaktyka przeciw
robakom, pchłom i kleszczom oraz poddawane są szczepieniom przeciwko chorobom zakaźnym z wyjątkiem
szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz zwierzęta są czipowane. Następnie w trybie niezwłocznym po
wykonaniu w/w zabiegów (kilka do kilkunastu godzin w zależności od ilości zwierząt poddawanych
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zabiegom) zwierzęta bezdomne z gabinetu weterynaryjnego przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 transportowane
są do schroniska w Wojtyszkach.
Zwierzęta chore umieszczane są w pomieszczeniach „szpitalnych" gabinetu weterynaryjnego, następnie po
zakończeniu leczenia poddawane w/w zabiegom profilaktycznym i niezwłocznie przewożone do schroniska
w Wojtyszkach
8. Przetrzymywanie zwierząt w wydzielonych boksach z przegrodami i legowiskiem.
Pomieszczenia znajdujące się w gabinecie weterynaryjnym - klatki w szpitalu B , służą do przetrzymywania
zwierząt chorych. Każda klatka posiada część w której zwierzęta mogą odpoczywać- tzw. legowisko.
9. Posiadanie wydzielonego pomieszczenia do przechowywania i przygotowywania karmy dla

zwierząt, co nie wchodzi w zakres wymagań dla gabinetów weterynaryjnych.
W gabinecie weterynaryjnym przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 brak jest pomieszczenia do przechowywania i
przygotowywania karmy dla zwierząt, karma przechowywana jest w gabinecie weterynaryjnym, zwierzęta
leczone w gabinecie karmione są karmą gotową komercyjną.
Pomieszczenie do przechowywania i przygotowywania karmy w chwili obecnej nie funkcjonuje, ponieważ
znajduje się na posesji prywatnej i przeznaczone jest do rozbiórki.
10. Posiadanie wydzielonego pomieszczenia administracyjnego, co nie wchodzi w zakres wymagań dla

gabinetów weterynaryjnych.
Na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 znajduje się pomieszczenie administracyjne firmy
transportowej.
11. Prowadzenie wykazu zwierząt znajdujących się w obiekcie w postaci elektronicznej ewidencji, co

nie jest wymagane dla gabinetów weterynaryjnych.
W gabinecie weterynaryjnym przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 nie jest już prowadzona ewidencja
elektroniczna zwierząt. Prowadzona jest jedynie książka leczenia na potrzeby gabinetu.
12. Realizacja adopcji, co nie jest czynnością realizowaną w ramach prowadzenia gabinetu

weterynaryjnego
W gabinecie weterynaryjnym przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 jak również w biurze firmy transportowej, nie
są przeprowadzane adopcje zwierząt.
13. Czipowanie zwierząt dostarczonych z odłowów, w ramach programów zapobiegania bezdomności.

Przed Adopcją dane z czipu wprowadzane są do bazy danych. W przypadku gabinetów
weterynaryjnych czopowanie może być realizowane na życzenie posiadacza zwierzęcia lub może
wynikać z indywidualnej umowy z gminą na tę czynność.

Czipowanie w gabinecie weterynaryjnym odbywa się na życzenie klientów indywidualnych oraz w związku
z indywidualnymi umowami z gminami w związku z programami opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
14. Zapewnienie opieki weterynaryjnej - profilaktyki i leczenia ( należy uwzględnić, czy pacjentami

gabinetu są zwierzęta pochodzące z odłowów, czy też zwierzęta doprowadzane przez pobliskich
mieszkańców).

Pacjentami gabinetu weterynaryjnego są zarówno zwierzęta posiadające właścicieli jak również bezdomne,
które bezpośrednio po zabiegach profilaktycznych lub po leczeniu trafiają do schroniska w Wojtyszkach.
15. Lokalizacja drugiego (nowego) gabinetu weterynaryjnego w obrębie pawilonów z boksami dla

zwierząt, co czyni gabinet niedostępnym dla osób z zewnątrz.
W dniu kontroli stwierdzono że drugi gabinet weterynaryjny nie funkcjonuje, a pomieszczenie zostało
zaadaptowane do innych celów nie związanych z działalnością gabinetu weterynaryjnego. Ponadto
pomieszczeni „nowego" gabinetu nigdy nie pełniło funkcji gabinetu weterynaryjnego, a było jedynie
pomieszczeniem w którym wykonywano zabiegi zootechniczne na zwierzętach leczonych w gabinecie
(strzyżenie, mycie itp.)
16. Sterylizowanie i szczepienie zwierząt realizowane w ramach umów z gminami.
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Gabinet weterynaryjny świadczy usługi zarówno dla klientów prywatnych jak również dla klientów którymi
w przypadku zwierząt bezdomnych są urzędy gmin. Jednakże od początku roku 2016 zabiegi sterylizacji
wykonywane na zwierzętach bezdomnych przeprowadzane są głównie w gabinecie weterynaryjnym przy
schronisku w Wojtyszkach.
17. Znaczenie postanowień regulaminu zakładu przy ul. Kosodrzewiny 56 w Łodzi, zwłaszcza pkt 8-

15.
Na terenie gabinetu weterynaryjnego obowiązuje regulamin gabinetu weterynaryjnego niezbędny w trakcie
rejestrowania placówki w izbie lekarsko - weterynaryjnej. Regulamin powyższy nie był zmieniany od dnia
poprzedniej kontroli tj. od 11 sierpnia 2015r.
Poprzedni regulamin który widoczny był na stronie internetowej firmy „HOTEL DLA ZWIERZĄT I
PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO,
CENTRUM REHABILITACYJNO SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE" dotyczył schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach .
18. Posiadanie na terenie siedziby firmy specjalistycznych samochodów do transportu zwierząt z

przeszkoloną załogą.
Na posesji przy ulicy Kosodrzewiny 56 lok.2 znajduje się firma o nazwie „HOTEL DLA ZWIERZĄT I
PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO,
CENTRUM REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE", która między innymi prowadzi
działalność w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt. Pod w/w adresem Pan Longin Siemiński widnieje
w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi jako przewoźnik żywych zwierząt i posiada
zezwolenie przewoźnika. Kierowcy zatrudnieni do przewozu żywych zwierząt posiadają licencje kierowcy
konwojenta żywych zwierząt.
19. Umiejscowienie na ul. Kosodrzewiny 56 siedziby Stowarzyszenia Patrol Interwencyjny As, który

do tego miejsca dostarcza zwierzęta z realizowanych interwencji.
Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny AS ma swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2. Do
gabinetu weterynaryjnego mieszczącego się pod tym samym adresem dostarczane są zwierzęta z interwencji
tylko te które wymagają leczenia weterynaryjnego. Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny AS nie
przetrzymuje na terenie posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 zwierząt zdrowych.
20. Fakt że na ul. Kosodrzewiny dostarczane są zwierzęta z wyłapywania wynikającego z podpisanych

z gminami umów. Nie są spełnione wymogi dla miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt, gdyż
przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia26 sierpnia
1998r.w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt nie przewidują
wykonywania żadnych czynności przy i na zwierzętach w miejscu czasowego ich przetrzymywania.
Z miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęta powinny być niezwłocznie przewiezione do
schroniska, co wynika z § 6 w/w rozporządzenia, a w szczególności dotyczy to zwierząt
wymagających pomocy weterynaryjnej.

Gabinet Weterynaryjny przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 nie jest miejscem czasowego przetrzymywania.
Trafiają do niego zwierzęta chore wymagające leczenia stacjonarnego zarówno bezdomne jak i posiadające
właścicieli oraz odłowione zwierzęta bezdomne w celu odbycia zabiegów profilaktycznych tj. odrobaczania,
odpchlenia i szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym( za wyjątkiem szczepienia p/wściekliźnie)
dodatkowo na terenie gabinetu zwierzęta są czipowane. Po odbyciu w/w zabiegów zwierzęta niezwłocznie są
przewożone do schroniska w Wojtyszkach.
Ponadto działalność gabinetu weterynaryjnego oraz firmy transportowej działających na posesji przy ul.
Kosodrzewiny 56 lok.2 w Łodzi pod nazwą HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO
LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM
REHABILITACYJNO - SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE" nie nosi znamion prowadzenia schroniska dla
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bezdomnych zwierząt w szczególności ze względu na inny charakter i cel działalności a co za tym idzie
niespełnianie warunków weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt w tym:

A) Firma „HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE" nie jest zlokalizowana w miejscu oddalonym o 150 m od
siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza
w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zakładów prowadzących działalność w
zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania
ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz
innych miejsc gromadzenia zwierząt - co nie jest wymagane dla prowadzenia gabinetu
weterynaryjnego i firmy transportowej.

B) Firma „HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE"
- posiada miejsce do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych w ramach
prowadzonego gabinetu weterynaryjnego
- brak pomieszczeń do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę
- brak miejsc do utrzymywania zwierząt zdrowych , w tym osobne dla samców, samic, samic z
oseskami, młodych oddzielonych od matek.
-brak pomieszczenia do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów
medycznych - w/w produkty przechowywane są w ramach działalności gabinetu
weterynaryjnego.
- brak pomieszczenia do przechowywania karmy
- brak pomieszczenia do przechowywania środków dezynfekcyjnych
- pomieszczenie administracyjno - biurowe mieszczące się na posesji przy ul. Kosodrzewiny 56
lok.2 w Łodzi jest biurem firmy transportowej
- brak pomieszczenia do celów socjalnych
- brak boksów przeznaczonych na kwarantannę
- brak pomieszczeń przeznaczonych dla wydawania zwierząt ze schroniska
- brak pomieszczeń zapewniających separacje zwierząt agresywnych
- brak pieca do spalania zwłok zwierząt lub chłodni do przetrzymywania czasowego zwłok w
przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych
produktów zwierzęcych - gabinet w ramach swojej działalności ma podpisaną umowę na odbiór
odpadów medycznych co jest wymagane odrębnymi przepisami.
-brak boksów dla zwierząt , w budynku „szpitalnym" znajdują cię klatki dla zwierząt leczonych
- klatki w pomieszczeniu „szpitalnym" umożliwiają zachowanie naturalnych odruchów zwierząt,
oraz zwierzęta maja stały dostęp do wody i legowisko - należy zauważyć że umieszczane są w
nich zwierzęta chore wymagające hospitalizacji i nie służą do stałego przetrzymywania zwierząt
zdrowych.
-brak wybiegów dla zwierząt pozwalających na realizację zachowań właściwych dla
przebywających na nich gatunków zwierząt
- brak prowadzenia wykazy zwierząt przebywających w gabinecie - dla zwierząt prowadzona
jest jedynie książka leczenia

Powiatowy Inspektorat Weterynari i u l ica n u m e r , kod p o c z t o w y Miasto
tel.: (xx) xxx-xx-xx, fax: (xx) xxx-xx-xx, e-mail: adres@domena.pl, www.domena.pl

- 13 -



- gabinet nie wydaje zwierząt do adopcji, zwierzęta bezdomne po leczeniu trafiają do schroniska
w Wojtyszkach
- w gabinecie weterynaryjnym umieszczane na dłużej tylko te zwierzęta które wymagają
leczenia stacjonarnego. Pozostałe zwierzęta po przeprowadzeniu zabiegów profilaktycznych
niezwłocznie trafiają do Schroniska w Wojtyszkach .

W związku z powyższym mając na uwadze ustalenia dokonane podczas kontroli nie stwierdzono aby
działalność firmy : „HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI
GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNO -
SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE" mieszczącej się na posesji przy ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w Łodzi była
działalnością schroni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi zważył co następuje:

Art. 105 § l kpa stanowi, że 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. W niniejszej sprawie postępowanie zostało wszczęte z urzędu na
skutek żądania z art. 31 § l, pkt l kpa Stowarzyszenia dotyczącego wydania decyzji z art. 8, ust. Ipkt 2
ustawy ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nakazującej wstrzymanie
działalności prowadzonej przez p. Longina Siemińskiego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 pod
nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, która to działalność w ocenie Stowarzyszenia była w swej
istocie prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Art. 8, ust. l, pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
stanowi, że powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że przy prowadzeniu działalności
nadzorowanej, o której mowa w art. l pkt l lit. a-n oraz p, 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.

Dla zastosowania tego przepisu przede wszystkim jest konieczne stwierdzenie, że dana działalność jest
działalnością nadzorowaną z art. l pkt l lit. a- n, p. Ma to szczególne znaczenie w przedmiotowej sprawie,
gdzie działalność schroniskowa miała być prowadzona przez p. L. Siemińskiego tak jak twierdziło
Stowarzyszenie bez wymaganego pozwolenia i zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii. Ustawa o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie zawiera definicji schroniska.
Taką definicję legalną zawiera art. 4, pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z
2013r., póz. 856 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez schronisko dla zwierząt rozumie się miejsce
przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr
213, póz. 1342, z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt nie reguluje wprost warunków jakie musi spełniać schronisko. Takie warunki
zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy tj. Rozporządzeniu MRiRW z dnia
23.06.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weteryónaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz.U. z 2004r., Nr 158, póz. 1657). Zgodnie z § 2 rozporządzenia w schronisku dla zwierząt wyodrębnia
się pomieszczenia przeznaczone do:
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1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;

2) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;

3) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych
oddzielonych od matek;

4) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;

5) przechowywania karmy;

6) przechowywania środków dezynfekcyjnych;

7) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;

8) celów socjalnych,

9 ) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę;

10) pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska;

11) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

Zgodnie z § 3 schronisko wyposaża się w piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do czasowego
przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność
w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania
ubocznych produktów zwierzęcych.

W przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika, że miejsce prowadzenia działalności przez L.
Siemińskiego w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 nie spełnia wszystkich wymagań jakie musi spełniać
schronisko określonych w § 2 i 3 rozporządzenia. Brak jest pomieszczeń do utrzymywania zwierząt
zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek,
wyodrębnionych pomieszczeń lub boksów przeznaczonych na kwarantannę, pomieszczeń lub boksów
zapewniających separację zwierząt agresywnych, pieca do spalania zwłok i chłodni do ich czasowego
przetrzymywania.

W związku z powyższym poczynione ustalenia nie potwierdzają, że tak jak twierdzi Stowarzyszenie, p.
Longin Siemiński prowadzi schronisko dla zwierząt w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 pod nazwą
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego. Dlatego dalsze prowadzenie postępowania w celu sprawdzenia czy
przy prowadzeniu działalności przez Pana Siemińskiego zostały uchybione warunki weterynaryjne dla
prowadzenia schroniska i w celu wydania decyzji wstrzymującej tą działalność do czasu usunięcia uchybień
jest bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi, za
pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, przy ulicy Wapiennej 15, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Weterynarii

. . . IQK ivfif j-2"ck l^i^nkiewicz(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnione

Otrzymują:

l.Pan Longin Siemiński, HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO LONGIN SIEMIŃSKI GABINET
WETERYNARYJNY, SCHRONISKO, CENTRUM REHABILITACYJNIO - SZKOLENIOWO - ADOPCYJNE, uL.
Kosodrzewiny 56 lok.2. Łódź

v2. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów /
2.Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
6.a/a
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