
Wojtyszki, 03.09.2013
l

Protokół kontroli nr 11/2013

Sporządzony w dniu 03.09.2013 w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Wojtyszki 18, 98-277

Brąszewice.

W kontroli uczestniczyli :

1. Właściciel schroniska, Pan Longin Siemiński

2. Stella Misztal, kierownik biura

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu Leszek Przewłocki

4. Inspektor weterynaryjny, lek. wet. Anna Grzegorzewska

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 3
września 2013r. numery 564.

Termin rozpoczęcia kontroli 03.09.2013, data zakończenia kontroli 03.09.2013-;

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przyjmowania nowych zwierząt do schroniska Hotel dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Wojtyszkach w miesiącu lipcu i sierpniu 2013r., w okresie
uprawomocnienia się decyzji PLW nr 219 z dnia 14 maja 2013r.

W toku kontroli stwierdzono, iż od dnia"3 lipca 2013r. do dnia 12 sierpnia 2013r., to jest od
uprawomocnienia się decyzji nr 219 do dnia wydania decyzji nr 366 uchylającej zakaz w związku z
całkowitym wykonaniem obowiązków nałożonych decyzją nr 219, do schroniska w Wojtyszkach nie były
przyjmowane nowe zwierzęta, zgodnie z rozstrzygnięciem wydanej decyzji.

Na stronie internetowej schroniska http://hotelzwierzat.cbm/nowo przybyłe.php na dzień
03.09.2013 znajduje się 2360 wizytówek adopcyjnych. Zwierzęta, które zostały umieszczone na stronie
jako „nowo przybyłe" od dnia 3 lipca 2013r. do dnia 12 sierpnia 2013r. zostały przyjęte do obiektu na ul.
Kosodrzewiny 56/2 w Łodzi, nie objętego decyzją nr 219 z dnia 14 maja 213r. Strona internetowa dotyczy
przedsiębiorstwa Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, obejmującego obiekty w Łodzi i Wojtyszkach.
Po wydaniu decyzji nr 366 z dnia 12 sierpnia 2013r. zwierzęta te są sukcesywnie przewożone do obiektu
Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Wojtyszki 18.

W trakcie kontroli ustalono, że obecnie schronisko ma podpisane umowy ze 110 gminami,
zapewniając opiekę dla 3241 psów i 23 kotów, przekazanych przez gminy wramach zwalczania ""***'
bezdomności oraz 205 psów i 18 kotów będących pod opieką schroniska, które trafiły do schroniska w
sposób inny niż w ramach umów z gminami.

Ilość zarejestrowanych zdarzeń w roku 2013: upadków- 231, eutanazji- 71, adopcji- 219.
Właściciel przedstawił szereg sytuacji, w których zwierzęta po adopcji przez osoby prywatne,

wbrew zapisom umów adopcyjnych, przekazywane były fundacjom lub osobom trzecim. Zwierzęta nie
trafiały do docelowych domów, a stawały się źródtem.dochodów. • Zjawisko-takie-określone zostało przez
właściciela jako zaprzeczenie adopcji.

Według oświadczenia właściciela, co miesiąc przekazywane są informacje o zwierzętach
przebywających w schronisku, pochodzących z danej gminy, oraz zdjęcia i dane zwierząt do umieszczania
na stronach internetowych gmin dla potencjalnie chętnych do adopcji zwierząt.
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