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

Jędrzejów, 01.03.2012 r.

Prokuratura Rejonowa

w Sieradzu

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

98-200 Sieradz 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia

Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  organizacja  społeczna,  której  statutowym  celem

działania jest ochrona zwierząt, zawiadamia  o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art.

10 ust 1. ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez

Longina Siemińskiego, właściciela firmy „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego”, w

Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice.

Uzasadnienie

 Art.  7  ustawy  z  dnia  13.09.1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach

wymaga od przedsiębiorców uzyskania  zezwolenia  organu właściwej  gminy na prowadzenie

działalności  w  zakresie  m.  in.  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  oraz  prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Dnia 23.12.2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu unieważniło decy-

zję  Wójta  Gminy Brąszewice z  dnia  07.09.2010 r.,  znak:  G-7080/1/2009/2010,  zezwalającą

Longinowi  Siemińskiemu na prowadzenie działalności  w zakresie  wyłapywania  bezdomnych

zwierząt z terenu gminy Brąszewice oraz na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt -



z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie nieważności decyzji oznacza,

że jest ona nieważna od chwili jej wydania, tj. od dnia 07.09.2010 r.

Tymczasem,  pomimo braku  wymaganego  prawem zezwolenia,  Longin  Siemiński  nie

zaprzestał prowadzenia faktycznego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach 18,

98-277  Brąszewice.  Nadal  przyjmuje  zwierzęta  bezdomne  w  ramach  działalności  ciągłej,

zorganizowanej i zawodowej, świadcząc usługi z zakresu zadań publicznych dla wielu gmin. Co

więcej, już po zapadnięciu rozstrzygnięcia przed SKO w Sieradzu, w oficjalnych kontaktach z

gminami L. Siemiński świadomie i celowo posługuje się unieważnioną decyzją, usiłując w ten

sposób uwiarygodnić przed ewentualnymi kontrahentami prowadzoną przez siebie działalność.

W załączeniu:

1. kserokopia  decyzji  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Sieradzu  z  dnia

23.12.2011 r., znak: SKO. 401/1089/GO/11

2. kserokopia  pisma  Wójta  Gminy  Bolimów  z  dnia  27.02.2012  r.,  znak:

GRP.6140.1.5.1.2012


