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Wnoszę o natychmiastowe usunięcie i niezamieszczanie w przyszłości na
stronie
internetowej
http://www.petycje.pl/petycja/7967/o_zamkniecie_schroniska_dla_bezdomnych_z
wierzst_w_wojtyszkach.html , ani żadnej innej stronie internetowej prowadzonej lub
administrowanie
przez
Was,
informacji
związanych
z
rzekomymi
nieprawidłowościami w zakresie szeroko pojmowanego nadzoru prowadzonego przez
organy Inspekcji Weterynaryjnej nad Schroniskiem dla zwierząt w Wojtyszkach.
Na w.w. stronie internetowej zamieszczone są m.in. następujące informacje,
cyt.:
Inspekcja Weterynaryjna od lat przyzwala na ten proceder i dlatego ponosi
znaczną część odpowiedzialności za powstanie obozu koncentracyjnego w
Wojtyszkach oraz utratę kontroli nad sytuacją. Będąc zobowiązana do nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, Inspekcja przez długi czas
tolerowała wyłapywanie bezdomnych zwierząt w woj. łódzkim bez podstawy w
uchwałach rad gmin, wskazujących nadzorowane schronisko i określających dalszy
los wyłapanych zwierząt. Przez wiele lat tolerowała zarobkowe transportowanie
wyłapanych zwierząt bez zezwolenia.
Przez dekadę rozwoju interesu „hotelowego” Longina Siemińskiego Inspekcja
Weterynaryjna ani nie objęła zakładów w Łodzi i Wojtyszkach formalnym nadzorem,
ani nie zakazała ich działalności, przez co nie dopełniła swych ustawowych
obowiązków. We wrześniu 2010 r. zakład w Wojtyszkach został zarejestrowany
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu jako schronisko pod jego
nadzorem, ale nie wpłynęło to zasadniczo na sposób utrzymywania zwierząt i ich
ewidencjonowania, jak również nie wyjaśniło losu tysięcy psów dotychczas
przyjętych. Organ nadzoru weterynaryjnego zignorował również fakt, że zezwolenie
na prowadzenie schroniska, wydane przez Wójta gminy Brąszewice, dotyczy
przyjmowania zwierząt tylko z terenu tej jednej gminy.
Wskazane wyżej informacje dotyczące wykonywania obowiązków przez
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi, a także Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Sieradzu, a związane z funkcjonowaniem Schroniska dla zwierząt w
Wojtyszkach, są nieprawdziwe, nie mają żadnego opacia w istniejącym ani obecnie,
ani w przeszłości stanie faktycznym i prawnym. Źródłem fałszywych oskarżeń
kierowanych pod adresem wyżej wymienionych podmiotów są różnego rodzaju
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nieprawdziwe publikacje prasowe jest oraz działania innych osób, realizujących w
ten sposób swe partykularne interesy.
Informuję, że wszystkie przeprowadzone w w.w. schronisku kontrole,
zarówno przez PLW jak i ŁWLW w Łodzi, w tym i przez Najwyższą Izbę Kontroli,
wskazywały na prawidłowe funkcjonowanie tego schroniska.
Jednocześnie informuję, że nieusunięcie w ciągu 24 godzin od chwili
otrzymania w formie elektronicznej niniejszego wezwania wskazanych wyżej treści, a
także innych treści na innych administrowanych przez Was stronach
internetowych, skutkowało będzie skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o
popełnieniu przestępstwa w rozumieniu art. 212 § 2 oraz 226 § 1 Kodeksu karnego,
a ponadto wystąpieniem na drogę postępowania cywilnego z powodu naruszenia
dóbr osobistych osób pełniących funkcje w.w. organów.
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