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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z 27.05.2011 r. informujemy, że Pan Longin

Siemiński nigdy nie uzyskał zezwolenia wydanego przez Miasto Łódź, na prowadzenie

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ani prowadzenia

schroniska dla zwierząt w rozumieniu art.7 pkl ppk.3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 póz. 2008, tekst jednolity).

Prowadzona, przez Pana Longina Siemińskiego działalność gospodarcza przy ulicy

Kosodrzewiny 56 opiera się na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla Hotelu dla

Zwierząt i Ptactwa Domowego (nr ew. V RHU 64110-1058-1-1226/09) dokonanego przez

Delegaturę UMŁŁódź Widzew. Zauważyć należy, że prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie hotelowania zwierząt regulowane jest przepisami ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, póz. 1807 tekst jednolity) i nie wymaga

osobnych pozwoleń.

Niezależnie jednak od stanu prawnego Wydział OŚR UMŁ, jest przekonany, że

prowadzona przez Pana Longina Siemińskiego działalność przy ulicy Kosodrzewiny 56 nosi

wszelkie znamiona nielegalnego schroniska dla zwierząt. Zdaniem Wydziału sytuację taką

udokumentowała, m.in. przeprowadzona na wniosek Dyrektora WOŚiR w dniu 12 maja 2011

r., kontrola hotelu dokonana przez pracowników Wydziału wraz z przedstawicielami

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wykazała ona, że na terenie posesji przetrzymywane są 223 psy. Spośród nich 219 jest

własnością gmin z terenu Województwa Łódzkiego (3 są własnością „Hotelu", l należy do

prywatnej osoby). W zestawieniu z faktem podpisywania przez Pana Longina Siemińskiego

umów z gminami na wychwytywanie bezpańskich zwierząt bezspornym wydaje się fakt

długotrwałego przetrzymywania bezdomnych zwierząt, pochodzących spoza granic Gminy
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Łódź na jej terenie bez stosownego zezwolenia. Stanowisko takie znalazło również

potwierdzenie w protokole Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej z w/w kontroli.

W zaistniałej sytuacji, na podstawie art. 4 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o

Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 póz. 744 ze zm.), w związku z art.11 ust. l

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 póz. 1002 ze

zm.), Dyrektor WOSiR wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o udzielenie

odpowiedzi na przedstawione wyżej wątpliwości w aspekcie wieloletniego już tolerowania

działalności niezgodnej z prawem.
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