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L Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny

Adres schroniska

Kierownik schroniska

Data(y) wizytacji

"Wizytujący
Imię i nazwisko/Instytucja

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem

Finansowanie schroniska*

Data wpisu do rejestru PLW

10143402

Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

Longin Siemiński

11.06.2013

Aleksandra Rawicka, Paweł Ciukaj

Longin Siemiński

Aleksandrów k. Piotrkowa, Andrespol, Baćkowice, Baranów,
Będków, Białaczów, Blizanów, Blaszki, Bolimów, Bralin,
Brąszewice, Brojce, Brzeziny, Brzeziny gmina, Brzeziny
miasio, Brzeźnio, Buczek, Budziszewice, Burzenin, Ceków
Kolonie, Cielądz, Czamocin, Czastary, DmOsin, Dobroń,
Domaniewice, Drzewica, Działoszyn, Galewice, Głowno,
Głuchów, Godzianów, Godziesze Wielkie, Gomunice,
Gorzkowice, Goszczanów, Grabica, Incwiódź, Imielno,
Iwaniska, Jeziora Wielkie, Jeżów, Jędrzejów, Kamieńsk,
Kępno, Kiełczygłów, Kiernozia, Klonowa, Kluki, Koluszki,
Konstantynów Łódzki, Kotlin, Krzymów, Krzyżanów,
Ksawerów, Lipce Reymontowskie, Lutomiersk, Łask, Lęka
Opatowska, Łęki Szlacheckie, Małogoszcz, Mniszków,
Mogilno, Moszczenica, Mszczonów, Nieborów, Nowa
Brzeźnica, Nowosolna, Oksa, Opatówek, Osjaków, Ozorków
gmina, Ozorków miasto, Pabianice, Pajęczno, Paradyz,
Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Poświętne, Puszcza
Marjańska, Rawa Maź. Miasto, Regnów, Rogów, Rokiciny,
Rozprza, Rusiec, Rychtal, Sędziejowice, Sędziszów,
Siemkowice, Sieradz gmina, Sieradz miasto, Skulsk, Sławno,
Słupia, Sokolniki, Stawiszyn, Stryków, Strzelce Wielkie,
Sulmierzyce, Szadek, Szczerców, Szczytniki, Swinice
Warckie, Trzcinica, Tuszyn, Ujazd, Uniejów, Warta, Widawa,
Wielgomłyny, Wieruszów, Witonia, Wodzierady, Wolborz,
Wola Krzysztoporska, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zd. Wola
gmina, Zduny, Żelów, Zgierz gmina, Złoczew, Żarnów,
Zelazków

37.09.2010

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

1. Liczba zwierząt na koniec 2011r.
2. Liczba boksów
3. Średnia liczba zwierząt w boksie
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało
przewidziane schronisko
(zdaniem kontrolującego)
5. Liczba zwierząt jDrzyjejych w 2012 r.
6. Liczba zwierząt na koniec 2012 r.
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2012 r.
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2012 r.
9. Liczba zwierząt padlych w 2012 r.
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2012 r.
11. Liczba zwierząt wy sterylizowanych w 2012 r.
12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko
wściekliźnie w 2012 r.
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*406 (liczba zwierząt adoptowanych 224, liczba zwierząt odebranych przez gminy do innego schroniska 182)

Rubryki (1+5) - (7+8+9+10) = 6

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
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niepotrzebne skreślić
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III B. Szczegółowe wymagania weterynaryjne cd.

niepotrzebne skreślić

IV. Immunoprofilaktyka
Rodzaj szczepienia
1. nosówka
2. parwowiroza
3 .leptospiroza
4. ZZW/ choroba Rubartha/

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 kwarta})
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

łłiC

nic
mc
fiic

frtC

się
HłC

IJ"łC

5. inne (niż przeciw wściekliźnie) szczepienia
6. białaczka
7. panleukopenia tk EtlC

niepotrzebne skreślić
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Y. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych.
l 7
Lp. Data

kontroli
Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia71 Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

1. 26.01.2012-
03.02.2012r.

32/2012 14.02.2012r.

2. 14.03.2012 179/2012

Pismo
WIWZdr.1611.3.3.2011
z dnia 24.01.2012r.,
pismo
WIWZdr.912.1.5.2012 z
dnia 24.01.2012r. oraz
Pismo
WIWZdr.912.1.28.2011
zdnial3.12.2011r.

04.05.2012r.

Ustalenie spełniania przez schronisko wymogów rozporządzenia
VfPv i RW z dnia 23.06.2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
iwierząt (Dz.U.2004.158.1657).
kontrola schroniska pod kątem zapewnienia właściwych
warunków utrzymania zwierząt w okresie zimowym.
Decyzja dotyczy: uzupełnienie prowadzonego wykazu zwierząt
przebywających w schronisku o przemieszczenia wewnątrz
schroniska, uzupełnienie wpisów dotyczących zabiegów
weterynaryjnych w indywidualnych kartach zwierząt, wykonanie
i wyposażenie indywidualnych boksów w ilości zadeklarowanej
w planie prac - dwa kompleksy o łącznej liczbie nowych boksów
160 sztuk dla 350 psów przemieszczonych z sektorów V, X, XI,
ograniczenie liczby w wymienionych sektorach maksymalnie do
50 sztuk zwierząt.

14.03.2012r.
Wydano upomnienie PIW Kz
4009/3402/08/2012 z dnia
19.03.2012r. Upomnienie
dotyczyło: uzupełnienia wpisów
dotyczących zabiegów
weterynaryjnych w
indywidualnych kartach
zwierząt.

Decyzja 179/2012 zmienia decyzję 32/2012 z dnia 14.02.2012r.
w zakresie terminu wykonania zaleceń określonych w punkcie l
i 2 decyzji 32/2012 ustalając termin wykonania zaleceń do dnia
01.07.2012r.

05.07.2012r.
Wydano upomnienie PIW Kz
4009/3402/17/2012 z dnia
10.07.2012r. Upomnienie
dotyczyło: wykonania i
wyposażenia indywidualnych
boksów w ilości zadeklarowanej
w planie prac — dwa kompleksy o
łącznej liczbie nowych boksów
160 sztuk dla 350 psów
przemieszczonych z sektorów V,
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, XI, ograniczenie liczby w
ivymienionych sektorach
maksymalnie do 50 sztuk

;wierząt.
3. 24.05.2012-

06.06.2012
Ustawa z dnia
21.08.1997r. o ochronie
zwierząt, ustawa z dnia
11.03.2004r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt,
Rozporządzenie MRiRW
zdnia23.06.2004r. w
sprawie szczegółowych
wymagań
weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk
dla zwierząt

^rzeprowadzono kontrolę kompleksową schroniska. Zaleceń nie
wydano.

4. 05.07.2012 374/2012 08.08.2012 Decyzja 374/2012 zmienia decyzję 32/2012 z dnia 14.02.2012r.
w zakresie terminu wykonania zaleceń określonych w punkcie 3
decyzji 32/2012 ustalając termin wykonania zaleceń do
31.12.2012r.

09.08.2012 Pismo
WIWZdr.912.1.19.2012
z dnia 31.07.2012 oraz
pismo
WIWZdr.912.1.28.2011
zdnial3.12.2011r.

Kontrolę przeprowadzono pod względem spełniania przez
podmiot wymogów rozporządzenia .MRiRW z dnia 23.06.2004r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt.
Zaleceń nie wydano.
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09.10.2012-
30.10.20)2

Rozporządzenie MR1RW
zdnia23.06.2004r. w
sprawie szczegółowych
wymagań
weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk
dla zwierząt oraz
rozporządzenie MRiRW
zdnia23.10.2005r. w
sprawie wymagań
weterynaryjnych przy
przewozie, wyłącznie na
terytorium RP
ubocznych produktów
zwierzęcych oraz
sposobu wykorzystania
tych produktów.

Controlę przeprowadzono z zakresu sporządzania dokumentów
landlowych przez schronisko, analizy ilości zwierząt padłych i
^oddanych eutanazji, odebranych zwierząt przez zakład
utylizacyjny w odniesieniu do zwierząt padłych i poddanych

utanazji w schronisku, postępowania ze zwierzętami padłymi
oraz w związku ze złożonym w dniu 10.10.2012r. wnioskiem w
sprawie wydania zaświadczenia warunków utrzymania zwierząt
gatunków niebezpiecznych na terenie obiektu Wojtyszki 18,
Brąszewice.
Zalecenia: w sporządzanych dokumentach handlowych nie
należy zaznaczać metod przetwarzania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego, w dokumentach handlowych należy
dokonywać podpisu potwierdzającego dezynfekcję środka
transportu/kontenera do przewozu UPPZ, dokumenty handlowe
należy sporządzać w sposób rzetelny, zgodny ze stanem
faktycznym.

7. 08.11.2012 552/2012 28.11.2012 Pismo
WIWZdr.912.1.48.2012
zdnia09.10.2012r.

Kontrolę przeprowadzono pod kątem przygotowania schroniska
do okresu j esienno-zirńowego.
Zalecenia: zakończyć prace nad montażem pomieszczeń
zimowych w boksach o powierzchni 360.mkw. - oznaczonych
jako X, pomieszczenia zimowe w boksach X wyposażyć w
boczne ściany, boksy o powierzchni 4mkw. Przeznaczone do
utrzymania zwierząt zdrowych, do przeprowadzania
kwarantanny, boksy przeznaczone do utrzymywania młodych
oddzielonych od matek wyposażyć w budy chroniące przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, otwory wejściowe
do bud należy zasłonić (kocem, okładziną dywanową), suki ze
szczeniętami, szczenięta, psy pozbawione podszerstka w okresie
zimowych należy przetrzymywać w pomieszczeniach
ogrzewanych.
Decyzja nakazuje: boksy nrl i nr2 - sektor X wyposażyć w
pomieszczenia zimowe zapewniające zwierzętom schronienie
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, boks nr? -

26.11.2012r.
Zalecenia nie zostały wykonane.
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ektor XI wyposażyć w pomieszczenie zimowe zapewniające
zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, boksy przeznaczone do przeprowadzania
cwarantanny, boksy przeznaczone do utrzymywania zwierząt
zdrowych wyposażyć w budy chroniące przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, w pomieszczeniach zimowych na
terenie boksów oznaczonych jako X wyłożyć materiał
izolacyjny.

10.12.2012 Protokół sporządzony w związku z toczącym się przed Łódzkim
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii postępowaniem
administracyjnym w przedmiocie odwołania od Decyzji PLW nr
427/2012 z dnia 04.09.2012r. w sprawie nadzoru nad
schroniskiem.
W protokole zawarto wyjaśnienia do nieprawidłowości
zawartych w protokole oględzin z dnia 27.11.2012r.
sporządzonego przez inspektorów WIW Łódź.

11.12.2012 Decyzja PLW nr 552 z
dnia28.11.2012r.

Stwierdzono wykonanie zaleceń podanych w decyzji PLW nr
552/2012 z dnia 2 8.11.2012r. dotyczących przygotowania
schroniska do okresu j esienno-zimowego.

10. 27.12.2012 Kontrolę przeprowadzono w związku z wnioskiem Posterunku
Policji w Szczercowie w sprawie udostępnienia przez schronisko
danych zwierząt przebywających w schronisku.

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

7
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VI. Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice został
wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną PLW w
Sieradzu z dniem 07 września 2010r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu w 2012r. przeprowadził w
przedmiotowym schronisku kontrole planowe, doraźne, sprawdzające oraz
problemowe z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.
Kontrole przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów określonych w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz przepisów w odniesieniu
do spełnienia wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany był protokół kontroli zawierający
opis stanu faktycznego, stwierdzone nieprawidłowości, wydane zalecenia oraz
ewentualne uwagi i zastrzeżenia kontrolowanego.
W konsekwencji stwierdzanych nieprawidłowości wydawane były decyzje
administracyjne nakazujące usunięcie uchybień.
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Podpis kontrolowanego

z upoważnienia
STEL

kiero

ISZTAL

biura

Pieczątka i podpis
urzędowego lekarza weterynarii

INSPEKTOR WETERYNARYJNY
DS.ZDROWIA l OCHRONY ZWIERZĄT

HOTEL DLA ZWIER^T IPTACTWA DOMOWEGO
Longin Siemiński

GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO
CENTRUM RtHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE
NIP: 7282294682,92-411 Łódź, ul, Kosodrzewiny 56 lok. 2

Filia: 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

-
lek. wet. Pawet Cluka]

INSPEKTOR WETERYNARYJNY
l OCHRONY ZWIERZĄT

,V-<_^1 ' • •*-" V>><^

lek. wet. Aleksandra Rawicka




