
Wojtyszki, 11.09.2013

Protokół kontroli nr 12/2013

Sporządzony w dniu 10.09.2013 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 IP

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 11

września 2013r. numery 598A.

Termin rozpoczęcia kontroli 11.09.2013, data zakończenia kontroli 11.09.2013.

W związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 05 września 2013r, Znak

WIWZdr.912.1.37.2013 dotyczącym ustalenia, czy na terenie schroniska znajdują się siedziby ludzkie,

ustalono:

1. Wg złożonych wyjaśnień przez Longina Siemińskiego, właściciela Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego, placówki w Wojtyszkach, na działce stanowiącej jego własność prowadzona jest

działalność gospodarcza dotycząca prowadzenia schroniska oraz zapewniająca infrastrukturę do*

jego funkcjonowania. W skład infrastruktury schroniskowej wchodzą między innymi mieszkania

dla osób, które pracują na terenie schroniska. Uprawnienie do mieszkania związane jest z

wykonywaną na rzecz schroniska pracą. W większości przypadków zatrudnienie odbywa się w V

formie umów zleceń, a uprawnienia do zamieszkiwania wiążą się z bezpośrednio z realizacją tych

umów. Osoby pracujące na terenie schroniska nie posiadają stałego zameldowania pod adresem

schroniska.

2. Zwierzęta niewpisane formalnie do rejestru schroniska, przebywające na posesji Wojtyszki 18

stanowią własność Longina i Anny Siemińskich. Zwierzęta otrzymują opiekę ze strony właścicieli,

natomiast nie są przeznaczone do przekazania w ramach adopcji. Pod adresem, pod którym

znajduje się schronisko, zamieszkują również pojedyncze psy, stanowiące własność pracujących

tam osób, które również nie są przeznaczone do adopcji.

W przypadku tych zwierząt nie mamy do czynienia z miejscem gromadzenia, którego definicję

zawiera ustawa z dnia 11 marca-2004r: er ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2008r póz. 1342 z późn. zmianami), która jako miejsce

gromadzenia zwierząt określa:

Art. 2 37) miejsce gromadzenia zwierząt - punkt zbiorczy i punkt skupu lub
pomieszczenie, w przypadku owiec i kóz, w których bydło, świnie, owce, kozy i
koniowate pochodzące z różnych gospodarstw są grupowane w celu sformowania
przesyłek zwierząt przeznaczonych do handlu, przy czym w przypadku bydła i świń
może to być również gospodarstwo pochodzenia tych zwierząt;
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