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Sporządzony w dniu 06.06.2014 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 WeterynaFiłwSiefadzu îeszek.Praewłocki

4. Inspektor weterynaryjny, lek. wet. Anna Grzegorzewska

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia

05.06.2014r. numery 259A.

Termin rozpoczęcia kontroli 05.06.2014, data zakończenia kontroli 06.06.2014.

Przedmioterri1<óntro1i"było sprawdzenie warunków weterynaryjhyćłl utrzymania zwierząt w okresie letnim
w związku z pismem znak WIWZdr.912.1.79.2014 z dnia 3 czerwca 2014r.

W trakcie kontroli ustalono:
1. Zwierzętom zapewniony jest stały dostęp do wody w boksach - miski lub wiadra przymocowane

w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie. W przypadku boksów grupowych woda zadawana
jest w pojemnikach/pJgslikowych. Woda uzupełniana jest na bieżąco.

2. W nowych'̂ ^^^1 înstalowano budy dla zwierząt, umożliwiające schronienie przed
n ieko rzystnyim waruakam i atm osfe/ycznyjni.
W stosunku do największych zwierząt, standardowe buty, zbyt małe, będą podlegały wymianie na
dostosowane do wielkości psów.

3. Trwają prace wykończeniowe nad 5 sektorami po 14 boksów o powierzchni 4m2. Kolejnym
etapem będzie budowa kolejnych sektorów zlokalizowanych na miejscu ostatnich dwóch tzw.
„dziesiątek", które docelowo umożliwiając całkowite wyłączenie utrzymania zwierząt w grupach.

4. Od czasu wydania decyzji do chwili obecnej oddano do użytku 350 indywidualnych boksów w 25
sektorach (po 14 boksów w każdym sektorze). W schronisku użytkowanych ogółem jest 978
boksów o różnych wymiarach. Boksów indywidualnych o wymiarach 2x2 jest 950, tzw.
„dziesiątek" pozostało jeszcze 2, „jedenastek" -11, „piątek" -15 boksów. We wszystkich
pomieszczeniach zachowane są normy zagęszczenia według Instrukcji GLW. W boksach znajdują
się wylewki betonowe, na których umieszczono drewniane podesty oraz drewniane budy. Sufity
boksów wyposażone w warstwę termoizolacyjną z wełny mineralnej. Boksy są skanalizowane,
regularnie codziennie czyszczone. Nieczystości płynne odprowadzone do własnej oczyszczalni
ścieków. Grupowe boksy są zdrenowane i odpowiednio wypoziomowane, nie występują zastoiny
wody nawet po obfitych deszczach.

5. Na terenie schroniska znajduje się 9 wybiegów, które dają możliwość jednoczesnego ich
wykorzystania przez znacznie większą liczbę psów.

6. W schronisku prowadzona dezynfekcja środkami: Rapicid, Vircon, Ekocids, Agrisan. Prowadzona
jest dokumentacja dezynfekcji.

7. Wszystkie zwierzęta przebywające w schronisku są obowiązkowo szczepione przeciwko
wściekliźnie nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy. Wprowadzono system komputerowy
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a la rmująey-G 'łef-miflłe-kolejrłego jsze2epłe««a>- Prowadzona ̂ est im m u n oprof ila ktyka przeciwko
chorobom zakaźnym, zarówno psów jak i kotów, u zwierząt młodych oraz nowoprzyjętych.

; Prowadzone są regularne programy zwalczania Endo i ektopasożytów. Stosowane następujące
preparaty: Fipryst, Fiprex, Frontline, Ciper-pulvizo, profender, lwermektyna per os, Cestal,
Brontal, Dehinel, Galces Plus.

8. Gminy otrzymują co miesiąc szczegółowe informacje na temat przebywających w schronisku
zwierząt- ilości i losów poszczególnych psów. Gminy w ramach kontroli na miejscu dokonują
identyfikacji i zliczenia wszystkich swoich zwierząt. Częstotliwość kontroli ze strony gmin została
znacznie zwiększona po pismach przesłanych do gmin dotyczących kontroli zwierząt, nadzoru nad
działaniami adopcyjnymi schroniska pry poszukiwaniu nowych właścicieli, zaleceniami
dotyczącymi treści umów ze schroniskami. W dniu kontroli 5-6 czerwca 2014r. miały miejsce
kontrole 4 gmin (gm. Mogilno, gm. Lęka opatowska, gm. Sieradz, gm. Jędrzejów).

Zaleceń nie wydano.
Zastrzeżeń nie wnosi.

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 "otiTnow^potfpisafria
-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.
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Potwierdzam otrzymanie jednego egzemplarza protokołu kontroli.
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