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Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Rzeczycka 10
23-200 Kraśnik
0607 / 14A
Wniosek
Zwracamy się do Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli podmiotów nie rejestrowanych dotąd przez Inspekcję, a przypuszczalnie prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, ew. ich transportu:
0608-169 | schronisko Renata Olszewska, Rachów Stary, Annopol

Wedle informacji dotyczącej 2013 r., jakią otrzymaliśmy z urzędów gmin, w/w podmiot
(podmioty) jest (są) finalnym odbiorcą bezdomnych zwierząt, którymi gminy zajęły się w ramach publicznego zadania „zapewniania im opieki oraz wyłapywania” (art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt), zaś zwierzęta takie z zasady mają trafiać do schronisk
(art. 11 ust. 3 w/w ustawy).
W tej sytuacji zwracamy się do Powiatowego Lekarza Weterynarii o ustalenie, czy wskazane
miejsce (miejsca) jest (są) faktycznie schroniskiem dla zwierząt, a jeśli tak, to czy spełnia ono
wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
Oczekujemy odpowiedzi:
a) stwierdzającej, że w/w podmiot nie prowadzi faktycznie działalności, którą można uznać
za schronisko dla zwierząt, albo
b) wyniku kontroli schroniska dla zwierząt, w szczególności w postaci listy kontrolnej
SPIWET, stanowiącej załącznik do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z dnia 20.05.2011 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli schronisk dla zwierząt. Wnosimy także o informację
o ilości zwierząt zastanych podczas kontroli, o ich przychodzie i rozchodzie oraz ewentualnie wydanych decyzjach administracyjnych.
Prosimy o odpowiedź w formie elektronicznej na adres schroniska@obrona-zwierzat.pl
(forma preferowana), ewentualnie w formie pisemnej na nasz adres jak w nagłówku.
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Podstawy prawne naszego wniosku
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek „zapewnienia
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku” (art. 11a ust. 2 pkt 1), zaś przez „schronisko
dla zwierząt” ustawa ta rozumie:
„miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza, że:
„bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska lub miejsca o
którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4” (tj. wskazanego w umowie o wyłapywaniu miejsca przetrzymywania
zwierząt przed ich odwiezieniem do schroniska).

Dotychczasowa praktyka Inspekcji Weterynaryjnej, ograniczająca nadzór nad schroniskami
wyłącznie do tych podmiotów, które dokonały zgłoszenia zamiaru prowadzenia takiej działalności, została zakwestionowana przez sądy administracyjne. W dniu 26.06.2014 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie II OSK 622/13, zawierający tezę, że:
„każdy przejaw aktywności opisany w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ("działalność nadzorowana") powoduje objęcie jej nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie spełnienia wymagań weterynaryjnych (art. 8 ww. ustawy). Bez
znaczenia dla obowiązku podjęcia działań nadzorczych pozostaje przy tym kwestia legalnego przystąpienia
do wykonywania działalności nadzorowanej, czy z uchybieniem regulacji art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
(...) podejmowanie przez organ Inspekcji działań z urzędu stanowi główny sposób realizacji jego zadań ustawowych”.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/67C7893506

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, wraz z innymi organizacjami, realizuje krajowy program
obywatelskiego monitorowania zadań gminy z zakresu ochrony zwierząt. Liczymy na dobrą
współpracę z organami Inspekcji w myśl art. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Dlatego prosimy
również o informowanie nas o przypadkach kierowanych w wyniku kontroli zawiadomień o
podejrzeniu popełnienia wykroczeń lub przestępstw. Umożliwi to nam występowanie jako
strona takich postępowań. Osobną podstawą prawną uzyskania przez nas dostępu do wyników
kontroli są także przepisy Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

