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PROTOKÓŁ KONTROLI NR U...f..f£L/J&.

schroniska dla bezdomnych zwierząt ;
Protokół niniejszy może stanowić podstawę wdrożenia postępowania administracyjnego oraz

skierowania.powiadomienia do-organów>ściga'ma-'crpO'd'ejrzertitrpop"ełrii/^nta"przestępstwa.
Data kontroli (DD - MM - RRRR]: Miejsce kontroli:

Nazwa przedsiębiorcy, organizacji pożytku publicznego, lub imię i
nazwisko osoby fizycznej:

HOTEL.ałAZW:;n£ąri PS4Si:̂  DOMSWEGO •
ii "gin Sieminski

GABIWF" V"n ERYNARy^-y; SCHRONISKO

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

Adres schroniska:
NIP: 7??2/9-:6S2,9?-il t.ćdf.;..!. Kosodrzewiny56 lok. 2

Filia: -.'ii-277 Brąsiewice, Wojtyszki 18

Imię i nazwisko z kierownika schroniska

1.

2.

(J

Gatunki zwierząt przebywających w schronislcu;

g] KOTY

D INNE:

Liczba zwierząt:

PSY: ...

KOTY: ,

Liczba boksów:

Schronisko dla zwierząt zlokalizowane jest w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od
siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego, zakładów - należących"--do1' przedsiębiorców1 prowadzących' -d7;Tała-lnó'sć
gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zakładów
prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania,
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni,
targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt.
Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, jest utwardzony i ogrodzony.
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17.

18.
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20.
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22.

23.

24.

7,

Podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są
przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie
zwierząt.

Psy i koty przebywające w schronisku są zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Utrzymujący zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu:

a. pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi;

b. pomieszczenie z dostępem do światła dziennego;

c. pomieszczenie umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała;

d. odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zwierzęta przebywające w schronisku są traktowane w sposób humanitarny.

Zwierzęta nie są ranione lub okaleczane.

Zwierzęta nie są bite przedmiotami twardymi i ostrymi lub urządzeniami obliczonymi na
sprawianie specjalnego bólu, bite po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach
kończyn.
Nie używa się uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do
przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała lub
śmierć.

Zwierzęta nie są złośliwie straszone lub drażnione.

Zwierzęta nie są utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowania, w Lym wstanie
rażącego niechlujstwa.

Pomieszczenia i kojce dla zwierząt umożliwiają zwierzętom zachowanie naturalnej pozycji
ciała.
Zwierzęta nie są utrzymywane na uwięzi, która powoduje u nich uszkodzenie ciała lub
cierpienie oraz nie zapewnia możliwości ruchu.-.-. -->• «-•
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VII. Zalecenia kontrolującego

r

VIII. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego 0*0 niniejszego protokołu*

Longin/Śiimiński Qr

Jj/L *
w^fesclciel

. . . .
(data i podpis kontrolowanego/osoby, której wyjaśnienia'
_ zostały przytoczone w protokole)

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

k, wet. Leszek Przewlockl]

(pieczęć, data i podpis kontrolującego)

ZGODNOŚĆ

>ek. wet. Leszek Przewlockl

21



e,8-200 Sierad^.Wsrneńory^ Wojtyszki, 29.10.2013

;i!^78?l5tt"Ś7S!«GoVoOOM6305

Załącznik do protokołu kontroli nr 14/2013

Sporządzony w dniu 29.10.2013 w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domo.wegp,,Woj,ty,szki 18, 98-277

Brąszewice.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia

25 października 2013r. numery 747.

Termin rozpoczęcia kontroli 25.1Q.2Q13,.data.zakonczenia.kantroJi.29J.Q^OI3*,..

Ad. 3c i Ad. 8
W niektórych boksach tzw. „pojedynkach" stwierdzono zbyt duże zagęszczenie zwierząt. Według
oświadczenia właściciela powodem takiej sytuacji jest okres intensywnej przebudowy schroniska. Nowe
boksy pojedynki budowane są również na miejscu 8 boksów tzw. „dziesiątek". W pozostałych 6 boksach
„dziesiątkach" znacząco zostały zredukowane ilości przebywających tam zwierząt. Właściciel oświadczył,
że wraz z oddawaniem nowych boksów „pojedynek" do użytku natychmiast przystępuje do
przemieszczania zwierząt z boksów, w których znajduje się ich za dużo. Dotyczy to również boksów,
których przeznaczenie opisano „dfa szczeniąt"'. Obecnie znajdują sfę tam psy dorosłe, ponieważ w
schronisku nie ma szczeniąt.

Ad.Sf
Środki dezynfekcyjne w postaci płynnej w okresie wiosenno-letnio-jesiennym są przechowywane w
oznakowanym, zamkniętym pomieszczeniu. W okresie zimowym, kiedy temperatura spada poniżej zera
środki te są przenoszone do gabinetu weterynaryjnego, do szafki oznakowanej „środki dezynfekcyjne".

Ad. 10,11 i 12 ...
Wymagane informacje dotyczące zwierząt przebywających w schronisku zawierają następujące
dokumenty elektroniczne:

1. Dane z programu „Schronisko" zawierające kompleksowe informacje o zwierzętach wraz z ich
opisem, historią, okresem kwarantanny, szczepieniami, zabiegami i leczeniem.

2. Wykaz w formie arkusza kalkulacyjnego Excel zawierającym dodatkowe możliwości filtrowania
danych.

3. Rejestry szczegółowe prowadzone w celu dokumentowania konkretnych czynności np. rejestry
prowadzone przez lekarzy weterynarii, rejestry upadków, eutanazji., rejestry, uppz przekazywanych
do zakładu utylizacyjnego.

4. Rejestr szczepień przeciwko wściekliźnie. Wypisywane są zaświadczenia o szczepieniu w formie
papierowej. W trakcie kontroli wprowadzono system przypominający o upływającym terminie
szczepienia.

Prowadzone są wszystkie wymagane prawem wykazy i rejestry. Dodatkowo schronisko prowadzi tzw.
„Kąty zwierząt" zawierające zdjęcie, opis zwierzęcia, datę przebytej kwarantanny, kastracji/sterylizacji,
szczepienia i zabiegów. Dane te uzupełniane są, w oparciu o rejestry i wykazy, podczas wydawania
zwierzęcia do adopcji. Zwierzęta wydawane są z wymaganymi danymi z wykazów zwierząt.

Ad. 16
Wszystkie zwierzęta znajdujące się w schronisku są zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Stwierdzono
przypadki kiedy szczepienia te nie były realizowane w obowiązującym terminie 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu wystosował pismo do
p. Longina Siernińskiego ostrregająće o konsekwencjach w przypadku niedotrzymania terminów w tym
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