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Biuro Ochrony Zwierząt

Fundacja dla Zwierząt
04-886 Warszawa
ul. Garncarska 37A

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 października br. Łódzki Wojewódzki Lekarz
Weterynarii pragnie poinformować, iż nadzór nad zgodnością z obowiązującym
prawem działalności gmin, w tym podejmowanych przez rady gmin uchwał, leży w
kompetencjach wojewody. Kompetencje te jasno precyzuje ustawa z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591). Natomiast Biuro Ochrony
Zwierząt, jako organizacja pozarządowa, której statutowym celem jest ochrona
zwierząt, w przypadku zaistnienia podejrzenia, iż uchwała gminy w sprawie zwierząt
bezdomnych, jest niezgodna z prawem, może zwrócić się z wnioskiem do właściwego
prokuratora, aby ten podjął działania wynikające z art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2001 r. Nr 21 póz. 206 z późn. zm.).
Wojewódzki Lekarz Weterynarii jako organ Inspekcji Weterynaryjnej sprawuje
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. W kompetencjach
Inspekcji Weterynaryjnej leży kontrola zachowania dobrostanu zwierząt oraz
bezpieczeństwa epizootycznego w nadzorowanych schroniskach dla zwierząt
bezdomnych oraz innych obiektach, w których zwierzęta są przetrzymywane.
Obiekty „Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego" p. Marioli Siemińskiej znajdują
się pod nadzorem, odpowiednio PLW w Łodzi i Sieradzu. Podlegają kontrolom
doraźnym w zakresie kompetencyjnym organów IW. Z nadzoru tego wynika, iż
zwierzęta przyjmowane do obu obiektów Hotelu podlegają ewidencjonowaniu.
Natomiast kwestie umów i rozliczeń p. Siemińskiej z gminami, z których obszarów
zwierzęta pochodzą nie podlegają kompetencjom nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii, pragnie również poinformować, iż w ostatnich
tygodniach podjęte zostały działania administracyjne zmierzające do zatwierdzenia
Hotelu jako schroniska dla zwierząt. Ponadto sprawa legalności i zgodności z
przepisami działalności p. Marioli Siemińskiej, w tym także rozliczeń z gminami
podlega obecnie kontroli organów ścigania. Po zapoznaniu się Łódzkiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z ustaleniami tychże organów podejmowane
będę dalsze kroki wobec Hotelu, w tym także ewentualna prośba do Wojewody
Łódzkiego o interwencję w zakresie kontroli legalności uchwał podejmowanych przez
rady gmin województwa łódzkiego.
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