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Protokół kontroli nr 3/2014

Sporządzony w dniu 03.04.2014 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 Weterynarii w~Sieradzu Leszek Przewłocki

4. Inspektor weterynaryjny, lek. wet. Anna Grzegorzewska

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 3

kwietnia 2014r. numery 135.

Termin rozpoczęcia kontroli 03.04.2014r., data zakończenia kontroli 03.04.2014r.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt oraz ustalenie
dotyczące liczenia i identyfikacji zwierząt przebywających w schronisku.

W trakcie kontroli ustalono:

1. Z puli 10 pawilonów, nad którymi trwały prace 10 jest oddanych do użytku. Jeden pawilon to dwa
sektory. W jednym sektorze znajduje się 14 boksów o wymiarach 2x2m. W trakcie budowy jest 5
nowych pawilonów, które powstają na miejsce dwóch zlikwidowanych tzw. „dziesiątek". Na
terenie schroniska znajdują się jeszcze 2 boksy tzw. „ dziesiątki", w których obecnie znajdują się
psy w granicach wagowych 20 i więcej kg w zredukowanej ilości.
Zostały zdemontowane boksy tzw. „siódemki", na miejsce których wg oświadczenia właściciela
powstanie budynek biurowy.
Wybieg, który znajdował się po tej samej stronie co wyżej opisane boksy zostaje podzielony na 3
części. W jednej z nich trwają prace nad 10 boksami 2x2m, które będą służyły do przetrzymywania
psów przygotowanych do adopcji.
Po przeciwnej stronie zostały ukończone prace nad wybiegami. Powstało 5 nowych wybiegów.
Większa ilość wybiegów daje możliwości jednoczesnego wykorzystywania ich przez większą ilość
zwierząt.

2. Nadal prowadzone są prace w budynku kociarni. Obecnie koty znajduję się w 4 pomieszczeniach z
podgrzewaną podłogą. Dwa duże wybiegi oczekują na wyposażenie w sprzęt, uwzględniający
naturalne potrzeby tych zwierząt.

3. Przedłużono godziny funkcjonowania biura w celu zwiększenia możliwości korzystania z adopcji:
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:30, psy nie są wydawane w godzinach od 12:30-13:30
(przerwa), w sobota 9:00-13:30. Uruchomiono również specjalny adres mailowy
adopcjewojtyszki@wp.pl.

4. Właściciel poinformował, że od stycznia zwiększył się zakres wykonywanych czynności przed samą
adopcją: wykonywane jest dodatkowe badanie klinicznie, dodatkowe podanie preparatów

INSPEKTOR WEJZftYNARYJNY
OS. ZDROWIA l OCHRONY ZWIERZĄTZA ZGOWOŚĆ

1 ORYGINAŁ iek.we£AratS75zegorzęwska



zwalczających ekto i endopasożyty, dodatkowa analiza krwi, czynności pielęgnacyjne jak obcięcie

;pa2urków7.>wycze>sywarłie,«usuw.anie.l<amieofa..nazębfiego.

5. W marcu zostało oddanych do adopcji 28 psów. Odnotowano 14 upadków oraz 4 eutanazje.

6. Właściciel oświadczył, że w ramach kontroli gminnych dotyczących ilości przebywających w
schronisku zwierząt, kontroli podlegają wszystkie psy, będące własnością danej gminy. W trakcie
kontroli sprawdzeniu podlega zarówno ilość zwierząt jak i ich identyfikacja.

7. Obecnie w schronisku znajduje się 3214 zwierząt gminnych, wszystkich 3580.

8. Właściciel oświadczył, że karma mieszana jest w placówce w Łodzi, dowożona między 7:00 a 8:00
rano.Karmapodlega ftrzłdżeriiu w fndywIdualnyćhlDOksaćn''do metalowych misek, w grupowych
boksach karma zadawana jest w plastikowych pojemnikach.

9. Właściciel poinformował, że ma zamiar rozpocząć grupowanie psów ze schroniska według
kryterium pochodzenia i wszystkie psy z danej gminy będą utrzymywane obok siebie. Ma to
usprawnić kontrole realizowane przez poszczególne gminy.

10. W trakcie budowy jest oczyszczalnia ścieków na potrzeby schroniska.

C

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 odmowy podpisania
- 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.
LonginyS/^miński INSPEKTOR VjjETERYNj^dN_Y_ Powiatowyisiarz W«

ĘRZĄT

włjEtściciel

podpis kontrolowanego

kierow^ra biura

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Potwierdzam otrzymanie jednego egzemplarza protokołu kontroli.
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