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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W KRAŚNIKU

Andrzej Ancygier

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

Nasz znak: Zak.46-8 /14

Dot. sprawy nr: 0607/14A pismo z dnia: 09.09.2014 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 09.09.2014 r., znak - 0607/14A Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Kraśniku informuje, że Pani Renata Olszewska, zam. Rachów Nowy 65,
gm. Annopol formalnie nie prowadzi schroniska dla zwierząt w rozumieniu art.4, pkt 25
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t. jedn. Dz. U . z 2013 r., póz.
856 ), tj. nie prowadzi miejsca przeznaczonego do opieki nad zwierzętami domowymi
spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t. jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 213,
póz. 1342, z późn. zm. ) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy: w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r., Nr
158, póz. 1657 ). Nie zgłosiła zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt do
właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej i w dacie odpowiedzi nie figuruje w rejestrze
podmiotów nadzorowanych prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii jako
podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.

Ponadto jej faktycznej aktywności w zakresie utrzymywania psów nie można pod
względem materialnym zakwalifikować jako prowadzenia schroniska dla zwierząt w
rozumieniu art.l, pkt l, lit. j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( nielegalne prowadzenie działalności
nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną ), także w kontekście wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r. - sygn. akt II ISK 622/13, publ.
Wyrok ten podlega, jak każdy rodzaj orzecznictwa sądowego, wykładni skonkretyzowanej,
uzasadnionej doświadczeniem życiowym i logiką. Za prowadzenie schroniska dla zwierząt
należy uznać „każdy przejaw aktywności opisany w art.l, pkt l ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt", lecz pod
warunkiem, ze aktywność ta posiada faktycznie cechy znamionujące prowadzenie
schroniska dla zwierząt, sukcesywnie gromadzącego zwierzęta. Za taką działalność może
być zatem uznana wyłącznie działalność zewnętrznie finansowana, stała i zorganizowana,
świadomie ukierunkowana na ciągłe przyjmowanie do utrzymywania i zapewnienia opieki
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wszystkim ( bez ograniczeń innych niż lokalowe ) bezdomnym zwierzętom domowym
( psom i kotom ), zgłaszanym i dostarczanym przez podmioty zewnętrzne do miejsca tej
działalności, z założenia zapewniająca utrzymanie i opiekę większej liczbie zwierząt.

Pani Renata Olszewska na terenie posesji w Rachowie Starym utrzymuje
nieodpłatnie 135 psów ( stan na dzień 03.10.2014 r. ). Są to jej własne zwierzęta,
którymi opiekuje się od śmierci ich poprzedniego posiadacza - Pani Stanisławy
Olszewskiej zmarłej w 2011 roku ( matki ), po której odziedziczyła posesję, wraz z
utrzymywanymi w jej obrębie zwierzętami.

Środki na ich utrzymanie czerpie wyłącznie z własnych dochodów. Nie otrzymuje
od nikogo żadnego wynagrodzenia pieniężnego za zapewnianie psom utrzymania i opieki,
nie pozyskuje na ten cel żadnych funduszy od władz samorządowych. Przyjmuje
ewentualnie dary materialne od osób i organizacji, zajmujących się ochroną zwierząt
( karma, materiały budowlane, opieka weterynaryjna ). Zapewnia swoim zwierzętom
bardzo dobre warunki utrzymania ( kojce, dwa posiłki w ciągu dnia, dostęp do wody ).
Zwierzęta przebywają na terenie ogrodzonym, czystym i zadbanym. Ich leczenie w razie
potrzeby prowadzą na wezwanie lekarze weterynarii wolnej praktyki.

Pani Renata Olszewska nie zawiera umów z gminami na odbiór bezdomnych psów
( w 2014 r. był przypadek wykorzystania przez gminę danych p. Olszewskiej, bez jej
wiedzy i zgody ). Nie przyjmuje na utrzymanie innych zwierząt domowych ( kotów ), ani z
zasady nowych obcych psów - zwierząt bezdomnych, nie zajmuje się również ich
odławianiem. Zdarzają, się przypadki „podrzucania" psów na jej posesję lub pozostawiania
ich w jej pobliżu, lecz nie przyjmuje ona na utrzymanie każdego z tych zwierząt.

Otrzymują :
l/adresat;
2/ a/a.

Sporządził/a: D.Klimek
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