
Łódź, dnia 'V\ lutego 2008 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi

SR.IX.0712-1/28/2008

Biuro Ochrony Zwierząt
Fundacja dla Zwierząt ARGOS

Warszawa

W ślad za pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia
7 stycznia 2008 roku, znak SR.0712-1/28/2008 informuję, że na terenie województwa
łódzkiego funkcjonuje 13 schronisk dla bezdomnych zwierząt, zarejestrowanych i
znajdujących się pod nadzorem właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii.
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii w 2007 roku oraz
stan zwierząt w zatwierdzonych schroniskach dla zwierząt, wraz z liczbą dokonanych adopcji,
przedstawia poniższa tabela.
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Weterynaryjny
numer
identyfikacyjny

10013401

10023401

10043401

10053401

10613401

10073401

10083401

10623401

Nazwa i adres
schroniska

Schronisko dla zwierząt
w Bełchatowie,
ul. Zdzieduszycka, 47-
400 Bełchatów
Schronisko dla zwierząt
domowych
„Przyjaciel",
Kotliska 13, 99-300
Kutno
Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w
Łęczycy,
ul. Staromiejska,
99- 100 Łęczyca
Zakład Usług
Komunalnych Punkt
Przetrzymywania
Zwierząt w Łowiczu,
ul. Katarzynów 111,
99-400 Łowicz
Schronisko dla zwierząt
w Łodzi,
ul. Marmurowa 4,
91-610 Łódź
Schronisko dla zwierząt
w Opocznie,
Różanna, 26-300
Opoczno
Schronisko dla zwierząt
w Pabianicach, ul.
Partyzancka 110,
95-200 Pabianice
Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w
Piotrkowie Tryb.,
ul. Gliniana 10,
97-300 Piotrków Tryb.

Liczba
kontroli
w 2007 r.

3

3

2

2

8
1 kontrola

zatwierdza-
jąca

2

2

Liczba
zwierząt
przyjętych
w 2006 r. *)

272 psy
42 koty

189 psów

106 psów

120 psów

2887 psów
821 kotów

Liczba
zwierząt
adoptowanych
w 2006 r. *)

231 psy
21 kotów

58 psów

78 psów

93 psy

2341 psów
612 kotów

Liczba
zwierząt
na koniec
2006 r. *)

161 psów
24 koty

205 psów

57 psów

33 psów

565 psów
103 koty

schronisko działa od 3 1 października 2007 r.

488 psów

564 psy
158 kotów

411 psów

405 psów
36 kotów

153 psy

257 psów
19 kotów

90-926 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 104
Tel. (+48) 042 664 10 00, fax (+48) 042 664 10 40



9.

10.

11.

12.

13.

10123401

10133401

10633401

10163401

10173401

Schronisko dla zwierząt
w Radomsku -
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o,
ul. Spacerowa 118,
97-500 Radomsko
Schronisko dla zwierząt
w Sieradzu - Punkt
przetrzymywania psów
bezdomnych i
bezpańskich -
Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o. o,
ul. Wojska Polskiego
102,
98-200 Sieradz
Schronisko dla zwierząt
w Skierniewicach,
ul. Pamiętna 2,
96-200 Skierniewice
Schronisko dla
bezdomnych zwierząt w
Tomaszowie Maź.,
ul. Kępa 3,
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
Schronisko dla
bezdomnych psów w
Wieluniu,
ul. Zielona 22, Wieluń

2

2

7

2

3

102 psy
16 kotów

124 psy

153 psy

328 psów

119 psów

95 psów
12 kotów

104 psy

57 psów

208 psów

132 psy

94 psy
23 koty

10 psów

80 psów

133 psy

43 psy
*' - dane na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla bezdomnych zwierząt sporządzonych w roku 2007 przez
właściwych powiatowych lekarzy weterynarii.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii powiatowi lekarze weterynarii
zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli każdego schroniska dwa razy w roku oraz raz w
roku mają obowiązek sporządzenia rocznego raportu z wizytacji schronisk, w terminie
wskazanym corocznie przez Głównego Lekarza Weterynarii.
Dane pochodzące z w/w raportów umieszczane są na stronie internetowej GIW.

Poza przedstawionymi powyżej kontrolami, w roku 2007 przeprowadzono, również
kontrole z poziomu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w schroniskach i
miejscach przetrzymywania zwierząt:
1. 4 kontrole przeprowadzone w trakcie kontroli kompleksowych powiatowych lekarzy

weterynarii w schroniskach w Bełchatowie, Łowiczu, Sieradzu i Skierniewicach oraz
rekontrolę w schronisku w Skierniewicach.

2. Kontrolę doraźną w Schronisku dla zwierząt domowych „Przyjaciel" w Kotliska, powiat
kutnowski.

3. Kontrolę doraźną w Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą główną w Łodzi
(384 psów - stan na dzień 30.03.2007 r.) oraz kontrolę w filii Hotelu w Wojtyszkach (1371
psów - stan na dzień 02.08.2007 r.).

4. Kontrolę w miejscu przetrzymywania zwierząt w Głownie przy ul. Piaskowej 37a,
utrzymywanym przez miasto Głowno, gdzie stwierdzono w dniu kontroli 69 psów i 33 koty.

5. Kontrolę w Przytulisku dla zwierząt fundacji „Medor" w Zgierzu przy ulicy Uroczej 9, gdzie
w dniu kontroli stwierdzono 64 psy i 7 kotów.

Odnosząc się do niektórych kwestii zawartych w Państwa wniosku skierowanym do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, informuję, co następuje:
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Ad.l. Szczegółowy wykaz, które z wyszczególnionych w w/w wniosku miejsc funkcjonuj ą jako
schroniska dla zwierząt objęte nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie art. 4, pkt. l
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, póz. 625 z późn. zm.) i nadany został im weterynaryjny numer
identyfikacyjny na podstawie art. 5 ust. 5, pkt. 2 w/w ustawy wraz z tymi numerami
przedstawiony został w piśmie WIW460/och.zw-068/2007 z dnia 25 stycznia 2008 r. W piśmie
znalazła się również odniesienie do podstaw funkcjonowania wszystkich innych wymienionych
we wniosku Biura miejsc przetrzymywania zwierząt.

Ad. 4.
a) Zgodnie z punktem 5, ustępu 2, § 6 Rozporządzenia 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, póz. 1657) w dokumentacji
schroniska muszą znajdować się informacje zawierające datę opuszczenia schroniska
przez dane zwierzę oraz imię, nazwisko i adres osoby, której zwierzę przekazano. Nadzór
Inspekcji Weterynaryjnej w czasie kontroli sprawdza, czy dokumentacja w schronisku jest
prowadzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenia , natomiast nie weryfikuje, jak to
zostało zacytowane w piśmie Biura Ochrony Zwierząt tzw. adopcji, gdyż znajduje się to
poza właściwością Inspekcji Weterynaryjnej.

b) Brak jest przepisów, które określałyby w sposób szczegółowy normy bytowe utrzymania
zwierząt, w tym dopuszczalne zagęszczenie zwierząt w schroniskach, tak jak ma to
miejsce w przypadku zwierząt gospodarskich. W/w rozporządzenie dotyczące
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt w art.
3 § 4 określa jedynie, iż w pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom
swobodne poruszanie się i legowisko. Nie mniej należy mieć na uwadze fakt, że każde
schronisko w momencie uruchamiania miało przewidywaną maksymalną liczbę zwierząt,
które będą w nich przetrzymywane. Zatem tylko powyższe kryteria oraz występująca
pomiędzy zwierzętami agresja, mogą posłużyć do określenia dopuszczalnego
zagęszczenia zwierząt w danym obiekcie.

Ad. 5. Rozporządzenie, o którym mowa w pkt. 4a niniejszego pisma, nakłada w § 6, art. 2,
pkt. 2 obowiązek umieszczania w dokumentacji schroniska informacji dotyczących
pochodzenia przyjmowanych do schroniska zwierząt. W rozporządzeniu mowa jest o osobie
przekazującej zwierzę, jednakże gdy zwierzę nie ma właściciela staje się własnością gminy
dlatego w dokumentacji powinna znajdować się nazwa gminy z terenu której zwierzę
pochodzi. W nadzorowanych przez IW schroniskach dokumentacja taka jest prowadzona.

Ad. 6. Informacje przekazywane gminom przez schroniska lub inne miejsca przetrzymywania
zwierząt bezdomnych nie są przedmiotem kontroli organów IW.

Informacje, dotyczące nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w
zakresie prowadzenia schronisk oraz zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii jako organ Inspekcji Weterynaryjnej sprawuje nadzór nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt (art. 34a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt, t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.). W kompetencjach
Inspekcji Weterynaryjnej leży kontrola zachowania dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa
epizootycznego w nadzorowanych schroniskach dla zwierząt bezdomnych ( Ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt' Dz.U. Nr
69, póz. 625 z późn. zm.). Nadzór ten realizowany jest poprzez okresowe i doraźne kontrole oraz
coroczne sporządzanie raportu z wizytacji schronisk dla zwierząt. Kontrole te obejmują także
sprawdzenie dokumentacji przyjmowania i rozchodowania zwierząt. Roczny bilans zwierząt jest
integralną częścią raportu z wizytacji schronisk.
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W roku 2007 stwierdzono tylko jeden przypadek nie zbilansowania się przyjmowanych i
wydawanych ze schroniska zwierząt. Sytuacja ta spowodowana była nieprawidłowościami w
prowadzeniu dokumentacji schroniska przez firmę zarządzająca nim na podstawie umowy z
urzędem miasta. Umowa z firmą prowadząca schronisko nie została przedłużona, a obiekt wrócił
pod bezpośredni zarząd przedsiębiorstwa komunalnego.
Organy IW mają również prawo kontroli warunków przetrzymywania zwierząt, zachowania ich
dobrostanu oraz bezpieczeństwa epizootycznego w innych obiektach, w których przetrzymywane
są zwierzęta a które to obiekty nie zostały zgłoszone pod nadzór właściwego powiatowego
lekarza weterynarii i nie zostały zatwierdzone jako schronisko dla zwierząt w myśl przepisów
weterynaryjnych.
Kontrole takie są przeprowadzane przez właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy
weterynarii okresowo bądź doraźnie, a także bezpośrednio przez inspektorów Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.
Na liście miejsc realizacji gminnego zadania zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki
załączonej do pisma Biura Ochrony Zwierząt fundacji „Agros", wymienione zostały cztery
podmioty niezarejestrowane jako schronisko dla zwierząt w myśl przepisów weterynaryjnych. Są
to:
1. Miejsce przetrzymywania zwierząt w Głownie. Jest to obiekt utrzymywany ze środków

własnych gminy Głowno, na terenie będącym własnością tejże gminy. Trafiają do niego
zwierzęta, psy i koty, tylko z terenu gminy Głowno. Zwierzęta te są przetrzymywane w
obiekcie czasowo od jednego do dwóch miesięcy. W tym czasie są na koszt gminy
poddawane niezbędnemu leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz zabiegom sterylizacji i
kastracji. Nie dopuszcza się do rozmnażania zwierząt przebywających w przytulisku. Z
przytuliska zwierzęta, które nie trafią bezpośrednio do adopcji, trafiają na pobyt stały do
przytuliska fundacji „Medor" w Zgierzu, z którym gmina ma podpisaną umowę. Przytulisko
nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie infrastruktury dla prowadzenia schroniska dla
zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca
2004 r (Dz. U. Nr 158, póz. 1657). Podczas przeprowadzonej z upoważnienia WLW kontroli
nie stwierdzono u zwierząt objawów chorób czy zaniedbania ze strony obsługi. Bezpośredni
nadzór nad ewidencja zwierząt oraz dokumentacją schroniska prowadzi osoba
odpowiedzialna w Urzędzie Miejskim w Głownie, osoba ta nadzoruje również losy zwierząt
przekazywanych do przytuliska fundacji „Medor" w Zgierzu.

2. Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego z siedzibą główną w Łodzi oraz filią w miejscowości
Wojtyszki.. Siedziba główna „Hotelu" w Łodzi znajduje się pod nadzorem PLW w Łodzi
jako miejsce gromadzenia zwierząt. Natomiast filia „Hotelu" w Wojtyszkach podlega
doraźnemu nadzorowi PLW w Sieradzu. Podlegają kontrolom doraźnym w zakresie
kompetencyjnym organów IW. Z powodu skarg i wątpliwości dotyczących podstaw
prawnych jego działania, kierowanych zarówno do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jak i
do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, „Hotel" podlegał licznym kontrolom
w latach 2006-2007roku. Z nadzoru tego wynika, iż zwierzęta przyjmowane do obu obiektów
Hotelu podlegaj ą ewidencjonowaniu i przetrzymywane są w warunkach niezagrażających ich
zdrowiu. Właścicielka „Hotelu" ma podpisane umowy na usługi wyłapywania i
„hotelowania" zwierząt z licznymi gminami województwa łódzkiego. Według oświadczenia
włacicielki, z każdą gminą prowadzi ona rozliczenia i przedstawia dokumentacje
pochodzących z terenu danej gminy zwierząt, także fotograficzną. Natomiast kwestie umów i
rozliczeń finansowych właścicielki z gminami, z których obszarów zwierzęta pochodzą nie
podlegają kompetencjom nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej. Należy również zaznaczyć, iż
pod koniec ubiegłego roku, podjęte zostały działania administracyjne zmierzające do
zatwierdzenia Hotelu jako schroniska dla zwierząt.
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3. Miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt w Ozorkowie przy ulicy Wyszyńskiego 4.
Punkt ten został zamknięty w czerwcu 2007 r, o czym poinformowany został Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Zgierzu pismem otrzymanym z Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.
Obecnie zwierzęta wyłapane na terenie gminy Ozorków trafiają bezpośrednio do schroniska
dla zwierząt w Kotliskach w powiecie kutnowskim.

4. Przytulisko dla zwierząt fundacji „Medor" w Zgierzu przy ulicy Uroczej 9. Obiekt
prowadzony jest przez fundację finansowaną głównie ze środków prywatnych a także, od
ubiegłego roku również ze środków miasta i gminy Zgierz oraz gminy Głowno, które to
gminy podpisały umowy na przetrzymywanie zwierząt z fundacją „Medor". Obiekty
przytuliska nie spełniają wszystkich wymogów w zakresie infrastruktury dla prowadzenia
schroniska dla zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z
dnia 23 czerwca 2004 r (Dz. U. Nr 158, póz. 1657). Jednakże zwierzęta przebywające w
obiekcie mają zapewnione warunki nie naruszające ich dobrostanu oraz odpowiednią opiekę
ze strony personelu. Teren przytuliska jest zlokalizowany z dala od siedzib ludzkich, w
sąsiedztwie terenów przemysłowych. Byłby to teren dogodny dla utworzenia w pełni
zatwierdzonego schroniska, niestety władze miasta przekształciły sąsiadujące działki w tereny
pod zabudowę mieszkalną.

Wszystkie zwierzęta przebywające w przytulisku są poddawane niezbędnemu leczeniu,
szczepieniom ochronnym, zabiegom sterylizacji i kastracji oraz są znakowane
elektronicznymi znacznikami. Prowadzona jest dokumentacja leczenia zwierząt oraz
dokumentacja przyjęć do przytuliska i adopcji. Wszystkie osoby adoptujące zwierzęta z
przytuliska podpisuj ą urno we adopcyjną! wpłacaj ą darowiznę na rzecz fundacji.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż największym problemem na terenie województwa
łódzkiego jest zbyt mała ilość schronisk dla zwierzą i brak inicjatyw w celu stworzenia nowych.
Według wiedzy WLW w Łodzi, jedynie 30 gmin z terenu województwa kieruje zwierzęta
bezdomne ze swojego terenu do zatwierdzonych w myśl przepisów weterynaryjnych schronisk.
Wiele rad gmin, mimo ustawowego obowiązku, nie podjęło uchwały w sprawie wyłapywania i
postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Wiele gmin podpisało umowy na wyłapywanie i
„hotelowanie" zwierząt z podmiotami, które nie maja statusu schroniska, mimo iż przepisy prawa
nie prze widuj ą takiej możliwości.
Natomiast w jednym przypadku kwestie umów i rozliczeń finansowych z gminami, z których
obszarów zwierzęta pochodzą są przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego
przez organy ścigania.

Należy zaznaczyć, iż powtarzającym się problemem w nadzorze nad zatwierdzonymi
schroniskami kontrolowanymi przez organy Inspekcji Weterynaryjnej jest niestosowanie się
organów samorządowych będących właścicielami schronisk do nakazów decyzji powiatowych
lekarzy weterynarii dotyczących modernizacji infrastruktury obiektów.

Ze względu na pojawiające się na obszarze województwa łódzkiego, w tym na terenie
miasta Łodzi, problemy związane z postępowaniem ze zwierzętami bezdomnymi, Łódzki
Wojewódzki Lekarz Weterynarii podjął w styczniu br. dodatkowe działania mające na celu
poprawę obecnej sytuacji.
W ramach tych działań w dniu 31 stycznia br. została przeprowadzona kontrola w Schronisku dla
zwierząt przy ul. Marmurowej 4 w Łodzi, która objęła następujące elementy:

1. Ocenę zachowania dobrostanu psów i kotów przebywających w schronisku.

2. Ocenę stanu sanitarnego całego schroniska.

3. Identyfikacj ę i rej estracj ę zwierząt.

4. Prewencję psów przebywających w schronisku w związku z zagrożeniem nosówką.

5. Upadkowość wśród psów oraz postępowanie ze zwierzętami padłymi.
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Z uwagi na powyższe zaplanowano realizację w I półroczu br. spotkania na szczeblu
wojewódzkim z udziałem zainteresowanych instytucji i organizacji, które zajmują się ochroną
zwierząt. Spotkanie miałoby na celu poruszenie problemów dotyczących m. in.:

kwestii znakowania psów i dostępnej bazy danych,

standardów funkcjonujących schronisk dla zwierząt,

zasad postępowania ze zwierzętami bezdomnymi wyłapywanymi na terenie gmin

województwa łódzkiego,

regulacji formalno - prawnych w zakresie przetrzymywania zwierząt w miejscach /

lokalizacjach, które nie są schroniskami znajdującymi się pod nadzorem inspekcji

Weterynaryjnej,

W I kwartale planowane jest przygotowanie propozycji zmian zapisów w legislacji krajowej
w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Ponadto informuję, że Wojewoda w myśl art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 zerwca 1998 r. o
administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 póz. 872 z późn. zm.)
„..kontroluje wykonanie przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z
zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy ".

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl art. 11 ust. l ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 ochronie zwierząt (Dz. U. 2003, Nr 1006, póz. 1002) należy do zadań
własnych gminy.
Z uwagi na krótki okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego spraw zawartych w Państwa
piśmie pewne kwestie nie zostały sprawdzone, w związku z tym zapraszam do dalszej
współpracy w tym ważnym temacie.

«go


