
Wojtyszki, 06.02.2014

'Protokół kontroli n r 2/2014

Sporządzony w dniu 06.02.2014 w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Wojtyszki 18, 98-277

Brąszewice.

W kontroli uczestniczyli:

- 1. Właściciefsehr©nłska;'£anlongin Siemiński

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu Leszek Przewłocki

3. Inspektor weterynaryjny, lek. wet. Anna Grzegorzewska

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia

6 lutego 2014r. numer 27.

Termin rozpoczęcia kontroli 06.02.2014, data zakończenia kontroli 06.02.2014.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt okresie

zimowym, wyjaśniania w związku z pismem Powiatowego Inspektoratu w Łasku z dnia 29 stycznia 2014

roku dotyczącego możliwości zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w Wojtyszkach 18 oraz

ustalenia dotyczące liczenia i identyfikacji zwierząt przebywających w schronisku.

W trakcie kontroli ustalono:

1. Z realizowanej obecnie puli 10 pawilonów pierwszy został oddany do użytkowania w listopadzie

2013r, pięć pawilonów w styczniu 2014r, obecnie trwają prace wykończeniowe w czterech

pawilonach. Trzy z nich maja zainstalowane frontowe kraty, drewniane podesty, wykonano prace

dotyczące termoizolacji dachów, instalowane są drewniane budy (ok. 30 dziennie). Jeden z

pawilonów jeszcze nie posiada żadnego z wyżej wymienionych elementów wyposażenia,

zakończono prace polegające na konstrukcji boksów.

Ukończenie i wyposażenie wszystkich pozostałych boksów da możliwość przemieszczenia psów z

tzw „dziesiątek". Po przemieszczeniu psów powstanie miejsce na kolejne pawilony. Do

przemieszczenia pozostają jeszcze zwierzęta z dwóch tzw. „dziesiątek" oraz pojedyncze zwierzęta

w trzeciej "dziesiątce". W ten sposób przestaną istnieć najbardziej kontrowersyjne grupowe

boksy.

2. Prace budowlane nad nowymi wybiegami zostały opóźnione z powodu niesprzyjających

warunków atmosferycznych i nieomal tygodniowej awarii instalacji elektrycznej w całym obiekcie.

Obecnie prace zostały wznowione.

3. Właściciel poinformował, że w przyszłości w boksach zainstalowane zostaną stałe budy, ponieważ

drewniane konstrukcje podlegają szybkiemu zniszczeniu przez zwierzęta.

4. Zwierzęta mają zapewniony dostęp do wody, wymienianej na ciepłą kilka razy w ciągu dnia,
dostarczanej w miska chlub wiaderkach.

5. Schronisko dysponuje zapasem ściółki, która wymieniana jest regularnie w trakcie czyszczenia

boksów.

6. Karmienie odbywa się z wykorzystaniem karmy wytwarzanej w obiekcie w Łodzi, przy ulicy

Kosodrzewiny 56, dostarczanej do Wojtyszek samochodem firmy „Zbyszko". Karma wytwarzana

jest w oparciu o UPPZ oraz dodatek gotowej karmy granulowanej. Właściciel oświadczył, że obiekt

wytwarzania karmy w Łodzi jest w trakcie procedury rejestracyjnej oraz że są ustalenia odnośnie

terminu kontroli ze strony PLW w Łodzi. ^Tn.-Mn&.f*ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM
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7. Schronisko w Wojtyszkach, wg oświadczenia właściciela, posiada możliwości do opieki nad

dużymi zwierzętami gospodarskimi do 10 sztuk. Poinformowano właściciela o konieczności

prowadzenia księgi rejestracji zwierząt dla ewentualnych przyjmowanych zwierząt oraz

konieczność zgłaszania przemieszczeń bydła w terminach 7 dni od zaistnienia przemieszczenia.

Zwrócono jednocześnie uwagę na fakt, że pomimo posiadania numeru stada, brak jest decyzji o

urzędowej wolności od gruźlicy, brucelozy i białaczki, ponieważ w siedzibie stada nie były nigdy

wykonane badania dające podstawę do wydania decyzji ( brak zwierząt kwalifikujących się do

badania). Fakt utrzymywania zwierząt ze stad urzędowo wolnych w siedzibie stada bez takiego

statusu rodzi wątpliwości co do ich dalszego statusu epizootycznego.

8. Liczenie psów. Właściciel wyraził w piśmie do PLW w Sieradzu z dnia 15 stycznia2014r ( pismo

wpłynęło 22 styczni(a2014r) szereg wątpliwości dotyczących samych czynności związanych z

liczeniem i weryfikacją psów przebywających w schronisku. Wyrażono obawy, że poprzez

obecność dużej liczby obcych osób oraz czynności związanych z wyjmowaniem i

unieruchamianiem zwierząt, może dojść do wielu przypadków pokąsań ludzi i okaleczeń psów. W

swoim piśmie Właściciel zasugerował opracowanie procedur takiego liczenia na poziomie

Wojewódzkiego lub Głównego Lekarza Weterynarii. Poinformowano właściciela, że liczenie, a

dokładniej mówiąc, odczyt chipów wszystkich zwierząt dotyczy lokalnie schroniska w Wojtyszkach

a nie wszystkich schronisk, ze względu na ilość zwierząt, dlatego nie należy oczekiwać opracowań

ze strony GLW lub WLW. Przedstawiono ramowe zasady przeprowadzenia czynności, które w

opinii PLW powinny umożliwić sprawne i bezproblemowe liczenie i weryfikację zwierząt w

schronisku. Zasady te zostaną przekazane niezwłocznie Właścicielowi w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 19 e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 pozycja
287 ze zmianami) poinformowano kontrolowanego o przysługujących mu prawach:
- podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
- zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli
- podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z
podanie jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrowanemu stanowiska kontrolującego
wobec zastrzeżeń
- odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i
realizacji ustaleń kontroli. 1NSpERTOR ^
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podpis kontrolującego

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Potwierdzam otrzymanie jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Longin Siei

podpis kontrolowanej ZA ZGODNOŚĆ
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podpis osób będących przy kontroli
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