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W związku z informacjami dotyczącymi działalności schroniska dla zwierząt,
mieszczącego się w Wołominie przy ul. Sikorskiego, Urząd Miejski w Wołominie
informuje:

Gmina Wołomin działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 11 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z
późn. zm), a także zgodnie z uchwałą Nr XV-5/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29
stycznia 2004 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wołomin
oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, realizuje swój obowiązek w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

  

 

W dniu 8 października 2007 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał decyzję Nr 127/2007 o
nakazie wstrzymania działalności schroniska do czasu usunięcia uchybień, jakie wykazała
kontrola przeprowadzona przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Warszawie. W decyzji stwierdzono, że schronisko nie spełnia wymagań potrzebnych do
prowadzenia wskazanej działalności, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657). W związku z powyższym, z
dniem 9 listopada 2007 r. gmina Wołomin zerwała umowę ze schroniskiem.

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi nielegalnego odławiania i
przetrzymywania psów przy ul. Sikorskiego, w czerwcu br. podjęto niezwłoczne działania
przewidziane prawem. W myśl art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w razie otrzymania
wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także
w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód
majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej
działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy
administracji publicznej.  W dniu 30 czerwca 2009 r. Burmistrz Wołomina powiadomił
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie oraz Komendanta Powiatowego Policji w
Wołominie o wspomnianych nieprawidłowościach. W dniu 04 sierpnia 2009 r. Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Warszawie poinformował Burmistrza o podjętych przez siebie działaniach,
stwierdzając, że działalność schroniska przy ul. Sikorskiego w Wołominie nie jest działalnością
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nadzorowaną w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625).

Należy także nadmienić, że Burmistrz Wołomina, jako organ wydający pozwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej, tylko w przypadkach określonych w ustawie z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.
zm.) może wydać decyzję zakazującą wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej
wpisem. Jednym z takich przypadków jest orzeczenie właściwego sądu powszechnego.

Tym samym uprzejmie informujemy, że Burmistrz nie jest organem właściwym do
podejmowania działań w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww.
schroniska, odpowiednimi organami są policja i inspekcje weterynaryjne.
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