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Warszawa, 02.03.2012 

 

 

 

Główny Lekarz Wetarynarii 

 

ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa 

 

 

 

Skarga 
na działalność organów Inspekcji Weterynaryjnej w woj. łódzkim, 

w zakresie nadzoru nad schroniskami dla bezdomnych zwierząt 
 

Organy Inspekcji Weterynaryjnej w woj. łódzkim łamią prawo, czynnie wspierając 

nielegalną działalność Longina Siemińskiego, prowadzoną pod firmą „Hotel dla zwierząt i 

ptactwa domowego” z siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56. 

 

1. 

Firma rodzinna Marioli a potem Longina Siemińskich działa na terenie woj. łódzkiego 

w branży wyłapywania bezdomnych zwierząt i prowadzenia schroniska od ok.10 lat. Była to 

działalność tolerowana przez organy Inspekcji. Pomimo wielu kontroli i różnych postępowań, 

dających Inspekcji dogłębny wgląd w tę działalność, organy Inspekcji nie doprowadziły do jej 

uregulowania. 

Dopiero w dniu 09.09.2010 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu zarejestro-

wał schronisko dla bezdomnych zwierząt Longina Siemińskiego w Wojtyszkach (gm. Brą-

szewice), ale objął nadzorem tylko połowę działalności tej firmy. Drugi zakład tej samej fir-

my, w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, pozostaje poza nadzorem, choć wedle wszelkich do-

stępnych dokumentów (wewnętrzny regulamin, protokoły z licznych kontroli obu zakładów z 

wielu lat) jest oczywistym, że działalność firmy Longina Siemińskiego zorganizowana była w 

obu zakładach łącznie i nierozdzielnie jeden od drugiego.  

PLW w Sieradzu stworzył w ten sposób fikcję nadzoru nad działalnością tej firmy, 

gdyż nie rejestrując wewnętrznego przepływu zwierząt między zakładami, zrezygnował z 

nadzoru nad przepływem zwierząt w ogóle. Tymczasem informacje z zakładu utylizacji za 
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pierwszy rok po rejestracji zakładu w Wojtyszkach (09.09.2010 – 09.09.2011) wskazują, że 

oba jego zakłady wyprodukowały porównywalną ilość psiej padliny: Wojtyszki – 396 sztuk 

psów, Łódź – 252 sztuk psów (informacja z zakładu utylizacji w załączeniu). 

Jedynym wyjaśnieniem tak dziwacznej rejestracji, obejmującej połowę działalności 

firmy, może być tylko chęć ukrycia nieznanego losu tysięcy zwierząt, jakie firma Marioli a 

potem Longina Siemińskich przyjęła z setki łódzkich gmin w ciągu wielu lat przed datą zare-

jestrowania schroniska w Wojtyszkach, a także zalegalizowanie nieznanego losu wyłapywa-

nych zwierząt na przyszłość. 

2. 

PLW w Łodzi skierował do Longina Siemińskiego pismo z dnia 31.03.2010 w którym 

„akceptuje” warunki „miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt” w zakładzie w Łodzi 

przy ul. Kosodrzewiny 56 (kopia pisma w załączeniu).  

Taka „akceptacja” nie ma żadnych podstaw prawnych, zresztą sam PLW żadnej takiej 

podstawy nie wskazuje. Miejsca czasowego przetrzymywana wyłapanych zwierząt przed od-

wiezieniem ich do schroniska przewidziane są w §5, ust. 2, pkt 4 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie wyłapywania bez-

domnych zwierząt (Dz. U. nr 116, poz. 753). Jak wynika z tych przepisów, status prawny ta-

kich miejsc wynika z umowy organu gminy z podmiotem wyłapującym. Tymczasem gmina 

Miasto Łódź nie miała i nie ma umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Longinem 

Siemińskim. Co więcej, gmina Miasto Łódź jednoznacznie wyraziła brak akceptacji dla dzia-

łalności zakładu przy ul. Kosodrzewiny 56, jakkolwiek była by ona kwalifikowana  (pismo z 

UM Łódź w załączeniu). 

Pozaprawna „akceptacja” rzekomego „miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt” 

przez PLW w Łodzi służy Longinowi Siemińskiemu do legitymowania się przed gminami w 

celu zawierania z nimi umów o przyjmowanie zwierząt do zakładów w Łodzi i Wojtyszkach. 

W ten sposób PLW w Łodzi czynnie wspiera i maskuje działalność nielegalną, bo prowadzo-

ną bez zezwolenia Wójta Brąszewic (zezwolenie na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach  

zostało unieważnione przez SKO), bez zezwolenia czy nawet tylko zgody organów Miasta  

Łodzi (zakład w Łodzi) i nie zarejestrowaną przez PLW (zakład w Łodzi).  

Jako dowód załączamy kopię pisma Wójta Bolimowa z dnia 27.02.2012, przed którym 

Longin Siemiński legitymował się m.in. nieważnym zezwoleniem od Wójta Brąszewic (Woj-

tyszki) oraz pismem PLW w Łodzi o „akceptacji” (Łódź). Załączamy także kopię decyzji 

SKO z dnia 23.11.2011 o unieważnieniu zezwolenia na prowadzenie schroniska w Wojtysz-

kach. 
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3. 

Należy tu wspomnieć także o angażowaniu się organów Inspekcji w woj. łódzkim w 

zwalczanie rzekomej konkurencji dla Longina Siemińskiego, jaką miało by – w ich mniema-

niu – stanowić schronisko Fundacji „Medor” w Zgierzu. Ostatnio Główny Lekarz Weterynarii 

uchylił decyzje tych organów, bezzasadnie odmawiających rejestracji tego schroniska, z po-

wołaniem się na fakt uprzedniego działania bez zgłoszenia. Faktycznie zaś PLW w Zgierzu 

bezpodstawnie odmawiał przez wiele lat przyjęcia zgłoszenia, żądając od Fundacji „Medor” – 

równie bezpodstawnie – uzyskania najpierw od Prezydenta Zgierza zezwolenia dla przedsię-

biorców, pomimo że Fundacja „Medor” przedsiębiorcą nie była i nie jest (w załączeniu pismo 

PLW w Zgierzu). 

Trudno nie zauważyć wymownego faktu, że ta sama okoliczność, tj. faktycznego  

uprzedniego działania przed zgłoszeniem do PLW, ale dotycząca schroniska w Wojtyszkach, 

nie była przeszkodą dla jego rejestracji. Ani też unieważnienie zezwolenia dla przedsiębiorcy 

Longina Siemińskiego na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach nie pociągnęło za sobą 

skreślenia tego podmiotu z rejestru PLW. 

Wszystkie powyższe okoliczności wskazują na to, że w zakresie nadzoru nad schroni-

skami dla bezdomnych zwierząt, organy Inspekcji Weterynaryjnej w woj. łódzkim raczej słu-

żą  interesom przedsiębiorcy Longina Siemińskiego niż nadzorują jego działalność, co wydat-

nie przyczynia się do zaostrzania problemu z bezdomnymi zwierzętami na tym terenie. 

 

 

 

 

w załączeniu: 
• Informacja z zakładu utylizacji, Z.R.P „Farmutil HS” S.A. z dnia 28.11.2011 o padlinie odebranej z zakła-

dów firmy Longina Siemińskiego od stycznia 2010 r. do października 2011 r. 

• Pismo PLW w Łodzi do Longina Siemińskiego z dnia 31.03.2010 o „akceptacji” miejsca czasowego prze-
trzymywania zwierząt w zakładzie w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 

• Pismo z Urzędu Miasta Łodzi z dnia 03.06.2011 o nielegalnej działalności zakładu w Łodzi przy ul. Koso-
drzewiny 56 

• Pismo Wójta Bolimowa z dnia 27.02.2012 r. o dokumentach jakie złożył Longin Siemiński starając się o 
zwarcie umowy 

• Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 23.12.2011 r. o stwierdzeniu nie-
ważności decyzji Wójta Brąszewic zezwalającej Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie schroniska w 
Wojtyszkach. 

• pismo PLW w Zgierzu z dnia 14.08.2007 zawierające uzasadnienie braku nadzoru nad schroniskiem Funda-
cji „Medor” 


