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Zwracamy się do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o ustalenie, jaki był los bezdomnych zwierząt 
skierowanych w latach 2005 i 2006 do zakładów Marioli Siemińskiej pn. "Hotel dla Zwierząt i Ptactwa 
Domowego", działających w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 (zakład główny) i we wsi Wojtyszki w 
gm. Brąszewice, pow. sieradzki (filia). 

Wedle zebranych przez nas dokumentów (informacja publiczna z urzędów gminnych) gminy zawierały 
umowy z w.w. zakładem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnianie im opieki w ramach 
realizacji zadania gminy przewidzianego w ustawie o ochronie zwierząt (art. 11). Rozmiar działalności 
jest znaczny, bo dotyczył: 

• w 2005 roku: co najmniej 664 psów z co najmniej 48 gmin, 

• w 2006 roku: co najmniej 1.057 psów z co najmniej 59 gmin. 

Oprócz 2 gmin i 21 psów w 2006 roku, działalność ta dotyczyła obszaru województwa łódzkiego. 

Potrzeba wyjaśnienia losu zwierząt wynika stąd, że współpraca licznych gmin woj. łódzkiego z w.w. 
zakładem była niezgodna z ustawą o ochronie zwierząt: 

1. niemal połowa gmin zlecała wyłapywanie bez podjęcia na ten temat uchwały rady gminy, w tym 
także co do decydowania o dalszym losie wyłapanych zwierząt.  

2. co najmniej dwie gminy (gmina Warta i gmina wiejska Ozorków) zawarły w uchwale 
bezpodstawne ograniczenie swej odpowiedzialności za wyłapane zwierzęta do utrzymywania ich 
tylko przez 14 dni. 

3. zwierzęta nie były umieszczane w schronisku, lecz zakładach prowadzących  działalność poza 
zakresem regularnego nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej, a więc i poza kontrolą przepływu 
zwierząt. 

Dostępne publicznie wyrywkowe informacje każą przypuszczać, że oprócz przychodu zwierząt do 
w.w. zakładów rzędu tysiąca sztuk rocznie, istnieje też ich rozchód dotyczący setek zwierząt. Nieznany 
los zwierząt objętych opieką za publiczne pieniądze może rodzić podejrzenie przestępstwa ich 
nieuzasadnionego uśmiercania lub porzucania. 

Zwracamy się więc do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jako ustawowego organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, o doraźne ustalenie zbiorczych danych ewidencji 
zwierząt dla w.w. zakładów (w zakresie ich działalności na zlecenie gmin) i o podjęcie kroków dla 
zapewnienia by działalność gmin woj. łódzkiego w tym zakresie była zgodna z przepisami. 

 


