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SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2011

I. Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny

Adres schroniska

Kierownik schroniska

Data wizytacji

Wizytujący
Imię i nazwisko/Instytucja

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem

Finansowanie schroniska*

Data wpisu do rejestru PLW

10143402

WOJTYSZKI18 98-277 BRĄSZEWICE

LONGIN SIEMIŃSKI

24 MAJA 2012 R/ 06 CZERWCA 2012 R.

ELŻBIETA KULCZYŃSKA/PIW SIERADZ

LONGIN SIEMIŃSKI

Aleksandrów Łódzki, Andrespol,Baranów, Blaszki,
Bolimów, Bralin, Brąszewice, Brójce, Gmina/Miasto
Brzeziny, Brzeźnio, Buczek, Budziszewice ,Burzenin,
Cielądz, Czarnocin, Czastary, Dłutów, Dmosin, Dobroń,
Domaniewice, Drużbice,
Działoszyn, Galewice, Głowno, Głuchów, Gomunice,
Grabica, Jeżów, Jędrzejów,
Kamieńsk, Kępno, Klonowa, Kluki, Koluszki, Konstantynów
Łódzki, Krzyżanów, Ksawerów, Lipce Reymontowskie,
Lutomiersk, Łask, Lęka Opatowska. Moszczenica, Nowa
Brzeźnica, Nowosolan, Opatówek, Osjaków, ,Miasto/Gmina
Ozorków, Gmina Pabianice, Pajęczno, Parzęczew,
Przedbórz, Pęczniew, Poddębice, Miasto/Gmina Rawa
Mazowiecka, Regnów, Rogów, Rokiciny, Rozprza,
Sędziejowice, Siemkowice, Miasto/Gmina Sieradz,
Sokolniki, Stryków, Strzelce Wielkie, Szadek ,Szczerców,
Tuszyn, Trzcinica, Ujazd, Uniejów, Warta, Widawa,
Wielgomłyny, Wieruszów, Witonia, Wodzierady, Wola
Krzysztoporska, Wróblew, Zapolice, Żelów, Gmina Zgierz,
Zduny, Miasto Zduńska Wola, Złoczew, Będków,
Goszczanów, Kiełczygłów, Lututów, Paradyz, Pątnów,
Trzcinica, Baranów, Lgota Wielka.

07 WRZEŚNIA 20 10 R.

*należy wykazać wszystkie gminy, z którymi schronisko ma podpisane umowy
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II. Dane zbiorcze

l.Liczba zwierząt na koniec 2010r.

2. Liczba boksów

3. Średnia liczba zwierząt w boksie

4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało
przewidziane schronisko
(zdaniem kontrolującego)

5. Liczba zwierząt przyjętych w 2011 r.

6. Liczba zwierząt na koniec 2011 r.

7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2011 r.

8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2011 r.

9. Liczba zwierząt padły ch w 2011 r.

10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2011 r.

11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2011 r.

12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko
wściekliźnie w 2011 r.

PSY

2372

91

1-80

3700

1098

2846

205

122

294

3

213

1583

KOTY

18

2

7-15

30

0

9

5

0

4

0

6

0

Rubryki (1+5) - (7+8+9+10) = 6
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III A. Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

Wyodrębnione pomieszczenia:
1. do kwarantanny
2. dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę
3. dla zwierząt agresywnych
4. na karmę/kuchnia
5. dla szczeniąt/kociąt
6. dla matek z małymi

PSY
tak
tak
tak
tak
tak
tak

"ntf*mv-

T\1f\JLlll/

I-ł 14*HIV

n i ii
MfXV

T l i ł *JJ.IV-

me

KOTY
tak
tak
tak
tak
folf
łftl\

f n lr
tułv

me
me
nie
aie
nie
nie

niepotrzebne skreślić

III B. Szczegółowe wymagania weterynaryjne cd.

1. piec do spalania zwłok lub chłodnia do przechowywania
2. pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych lub eutanazji
3. systematyczne oczyszczanie i dezynfekcja (min 1 x na kwartał)
4. program dezynsekcji i deratyzacji
5. rejestr z zapisem zwierząt przyjętych, adoptowanych, padłych,
zbiegłych, zagryzionych, poddanych eutanazji
6. dokumentacja leczenia zwierząt
7. książka kontroli weterynaryjnej
8. wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

w żywieniu zwierząt

tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak
tak

nie
nie
ti IP-JLIJ.*^

me
ł-l H-lxliv

-fl tft
Xllv7

nie
nie

niepotrzebne skreślić

IV. Immunoprofilaktyka
Rodzaj szczepienia
1. nosówka
2. parwowiroza
3.1eptospiroza
4. ZZW / choroba Rubartha/
5. inne (niż przeciw wściekliźnie) szczepienia
6. białaczka
7. panleukopenia

folflu.lv

tak
tak

nie
41 li-iXtlV

nie
niepotrzebne skreślić
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V. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych

Lp. Data
kontroli

Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia51 Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

1. 22-03-2011 131A 01-04-2012 art.8. ust. l pkt.l oraz
art. 53 ust. 2 ustawy
zdniall.03.2004r. o
ochronie zdrowia
zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt

Decyzja w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas
kontroli uchybień w zakresie: l. Uzupełnienia w
dokumentacji zwierząt przebywających w schronisku
danych dotyczących przeprowadzonej kwarantanny.
2. Dane dotyczące wieku psa wpisywać w formie daty
urodzenia (dd-mm-rr).
3. Prowadzoną w wersji elektronicznej Książkę
leczenia zwierząt domowych drukować i wydruki
komputerowa przechowywać, podpisane przez
lekarza weterynarii.

19-05-2011 r.-
przeprowadzona kontrola
potwierdziła wykonanie
zalecenia w zakresie
sporządzania wydruków
komputerowych Książki
leczenia zwierząt
domowych. Nie
zastosowano się do
obowiązków w zakresie:
Uzupełnienia w
dokumentacji zwierząt
przebywających w
schronisku danych
dotyczących
przeprowadzonej
kwarantanny. Dane
dotyczące wieku psa nie
zostały wpisywane w
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formie daty urodzenia (dd-
mm-rr).

19-05-2011 131A 01-04-2012 Art. 15 ustawy z
dnia 17.06.1966 r. o
postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji.

Upomnienie do wykonania obowiązków zawartych w
decyzjiNr 131 A z dnia 01.04.201 Ir.

06-06-2011 r.-kontrola
wykazała wykonanie
nakazów określonych w
decyzji nr 131 a z dnia
01.04.2011

17-06-2011 pismo
GIWz.420/AW-31-
1/11 z dnia
24.05.201 Ir.

kontrola schronisk pod względem przemieszczania
zwierząt towarzyszących do Niemiec. Zaleceń nie
wydano.

19.08-
22.08.2011

Kontrola na wniosek
Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt ul.
11 Listopada 29,
Jędrzejów

Kontrola w sprawie ustalenia przez PLW w Sieradzu
czy psy umieszczane w ramach podpisanej umowy z
UG w Jędrzejowie w zakresie zwalczania
bezdomności i zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach
są tam przetrzymywane oraz kontrola warunków
utrzymywania zwierząt. Zaleceń nie wydano.

5. 25.10-
03.11.2011

Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt

Kontrola w zakresie przygotowania schronisk do
warunków zimowych. W trakcie przeprowadzania
kontroli trwały prace nad montażem nowych

22-11-201 Ir.
Przeprowadzona kontrola
sprawdzająca wykonanie
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6.

7.

8.
9.
10.

02-11-2011

05-12-2011

-

-

-

-

pismo
WIWZdr.912.1.16.2
011 z dnia 04. 1.20 11
W związku pismem
ŁWLW

pomieszczeń zimowych dla zwierząt w największych
boksach. Wydano zalecenia w zakresie zakończenia
prac nad montażem nowych pomieszczeń
stanowiących ochronę przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

kontrola schronisk pod względem przemieszczania
zwierząt towarzyszących do Niemiec. Zaleceń nie
wydano.
Kontrola w zakresie: analizy upadków i wskazań do
eutanazji przeprowadzanych w schronisku oraz
kontrola dokumentacji zwierząt padłych przekazanych
do zakładu utylizacyjnego. Zaleceń nie wydano.

zaleceń z dnia 03.11.2011
r. wykazała, wykonanie
zaleceń w zakresie
zakończenia prac nad
montażem pomieszczeń
zimowych rym samym
zapewnienia ochrony przed
niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi
zwierzętom
przebywającym w
schronisku.

*W przypadku, gdy w wyniku kontroli nie wydano decyzji administracyjnej, a jedynie zalecenia należy wypełnić kolumny 2, 5 (jeśli dotyczy), 6,
7
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VI. Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego

Hotel dla zwierząt i Ptactwa Domowego w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąs.:ewlca
został wpisany do rejestru Podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
PLW w Sieradzu z dniem 07 września 2010 r. Do tego czasu podmiot funkcjonował
jako filia Hotelu dla zwierząt i Ptactwa domowego w Łodzi, ui. Kosodjzewiny 58
utworzona jako miejsce przetrzymywania zwierząt starszych z problemami
zdrowotnymi. Powiatowy Lekarz weterynarii w Sieradzu w 2011 roku
przeprowadzał w przedmiotowym schronisku kontrole planowane, doraźne,
sprawdzające oraz problemowe z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.
Kontrole przeprowadzano w zakrasie przestrzegania przepisów określonych w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz przepisów w
odniesieniu do spełniania wymagań weterynaryjnych określonych w
Rozporządzeniu MR i RWz dnia 23 czerwca 2004 roku. W ramach prowadzonego
nadzoru kontrolowano: ilość zwierząt przebywających w schronisku, ilość zwierząt
oddawanych do adopcji, ilość zwierząt padłych z uwzględnieniem przyczyn
upadków, wskazania do przeprowadzenia zabiegów eutanazji, ilość
przeprowadzanych zabiegów. Przedmiotem kontroli było prowadzenie
dokumentacji w schronisku: rejestr zwierząt przebywających w schronisku, rejestr
upadków, eutanazji, Książkę leczenia zwierząt domowych.

Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany był protokół kontroli zawierający:
opis stanu faktycznego, wnioski z kontroli, uwagi oraz ewentualne zastrzeżenia i
zalecenia.

Psy do schroniska w Wojtyszkach trafiają po dwutygodniowym okresie
kwarantanny, który odbywa się w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt w
Łodzi. Tam też podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
zostają oznakowane za pomocą elektronicznego czipa oraz poddane zabiegom
sterylizacji i kastracji.
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Podpis kontrolowanego Pieczątka i podpis
urzędowego lekarza weterynarii

Pod nuwą Hotsi dla zwisnął] pla4^ei
Longin Si&inińsh!

SS-277 Brąaaawice, Wfiijwjcj ^8

kom. 509706810, NIP 7232234382

STARSZY INSPEKTOR
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Kulczyńska

Z upoważnienia




