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Szanowny Panie Prezydencie, 

Na początku marca wraz z grupa radnych odbyliśmy wizytację w Schronisku dla 
Zwierząt JASIONKA. Chcieliśmy naocznie sprawdzić w jakich warunkach przebywają 
zgierskie zwierzęta i czy informacje podane m.in. w odczytanym na sesji RMZ przeze 
mnie mailu maja potwierdzenie w rzeczywistości. 

Tu ważna kwestia, że po tej sesji spotykałem się z różnymi w tym temacie informacjami. 
M.in. Wydział Ochrony Środowiska zapewniał mnie, że wszystko jest zgodnie z umową, 
mieszkańcy, że wręcz odwrotnie. Wizytacja była zapowiedziana, kilkuosobowa, za zgoda 
właściciela. 

Oczywiście przyznać trzeba, że widać wielkość inwestycji, nowy budynek, oświetlenie, 
zagospodarowanie terenu itp. Niemniej już na pierwszy rzut oka wydaje się być zbyt 
mały w stosunku do liczby utrzymywanych tam zwierząt. 

Niestety właściciel nic wyraził zgody na robienie zdjęć niemniej kilka rzeczy wzbudziło 
moje zaniepokojenie i proszę o zintensyfikowanie kontroli w tym zakresie 

Wizyta odbywała się pod koniec dnia pracy (15-16:15), zatem stan schroniska możemy 
określić na taką porę dnia. 

Pokazano nam pokój adopcyjny, wskazując, że stamtąd można oglądać pieski 
bezpośrednio w boksach, aby w ten sposób wstępnie wybrać pieska do planowanego 
przygarnięcia. Niestety na prośbę o wskazanie losowo wybranego boksu okazało się to 
niemożliwe. 

Psy jak można było szybko policzyć przebywały w liczbie od 3 do 5 w każdym boksie. 
Boksy co prawda są wyposażone w okna, ale okna wychodzą na zadaszony fragment 
i naturalnego światła wewnątrz jest bardzo niewiele. 
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Psy mają swobodny dostęp do zewnętrznej części boksu, przy czym dla dużych psów jest 
on bardzo niewygodny, a dla bardzo dużych wydaje się wręcz niemożliwy (przejścia są 
przy ziemi i ograniczonej wielkości). 

W boksach są miski, jedna dla każdego psa. Są to miski szklane, wg właściciela 
atestowane, ale my nic mieliśmy uprawnień by to sprawdzić. W każdym razie wyglądały 
na nieuszkodzone, były natomiast brudne, w części z nich znajdował się mocz psów, 
które tam akurat załatwiały swoje potrzeby. Godzina była przypomnę ok 16, końcówka 
dnia pracy. Pracowników obsługi boksów wtedy akurat nie spotkaliśmy. Zastanawia 
zatem czy na kolejne 14 godzin psy miały dostęp do świeżej wody, czy te miski były 
obmywane itd. 

Psy spędzają czas w boksach na betonowej podłodze, nie posiadając żadnych zabawek, 
które mogłyby im zająć czas. W boksie wewnętrznym znajdują się 2 palety drewniane 
służące za legowisko, w części zewnętrznej jedna taka paleta, a zatem legowisk jest mniej 
niż psów w boksie. 

Karmienie psów odbywa się rozmrażanym mięsem wieprzowym i drobiowym, mielonym 
z dodatkiem witamin. Psy nic dostają żadnego uzupełniającego wsadu do posiłku czyli 
warzyw, lub kasz i zboża, co jest w większości publikacji wskazywane jako potrzebne dla 
prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego zwierzęcia, tym bardziej takiego, 
które nic ma zapewnionego dużego ruchu. 

Co do kociarni wygląda na bardzo dobrze wyposażoną, koty otrzymują karmę gotową, 
nie widać było u nich jakiegoś wielkiego stresu. 

To są tylko główne uwagi, można rzec podstawowe co do funkcjonowania schroniska 
JASIONKA. Mając powyższe na uwadze proszę jak na wstępie, o dalsze kontrole 
wykonywania Umowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedstawione powyżej, 
zauważone w trakcie wizytacji niepokojące zjawiska. 
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P R E Z Y D E N T M I A S T A Zgierz, dnia/fl- .04.2020 r. 

OR.6140. 53 .2020.IB 
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W związku z Pana interpelacją z dnia 03.04.2020 r. (data wpływu do Kancelarii 

Urzędu Miasta Zgierza 06.04.2020 r.) informuję, iż w związku z zakresem wątpliwości jakie 

powziął Pan w związku z wizytą w Schronisku i Hotelu dla bezdomnych zwierząt 

JASIONKA, położonym w Jasionce przy ul. Skośnej 15. gdzie zgodnie z umową znak 

OR.6140.132.1521.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. utrzymywane są zwierzęta wyłapywane na 

terenie Gminy Miasto Zgierz, wystąpiłem do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu 

z prośbą o zajęcie stanowiska w poruszanych przez Pana kwestiach. Otrzymana odpowiedź 

zostanie Panu Radnemu udostępniona niezwłocznie. 


