
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Sieradz, dnia 19-02-2013r.

Protokół kontroli 02/2013

W dniach 13 lutego 2013r. oraz 19 lutego 2013r. została przeprowadzona kontrola
kompleksowa schroniska „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" w miejscowości
Wojtyszki 18,98-277 Brąszewice.
Kontrola została przeprowadzona w celu ustalenia zasadności wniosków organizacji ochrony
zwierząt z uwzględnieniem nieprawidłowości wskazanych w protokołach ŁWLW z dnia 19
listopada 2012 roku, 26 listopada 2012 roku oraz w uzasadnieniu uchylenia decyzji PLW
przez ŁWLW decyzjąnr 26/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku. Kontrola ma na celu ustalenie
okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zamknięcia schroniska bądź do
ograniczenia liczby przyjmowanych zwierząt.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Aleksandra Rawicka - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt, up. nr
50zdnial3.02.2013r.

2. Paweł Ciukaj - Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt, up. nr 51 z dnia
13.02.2013r.

Osoby reprezentujące schronisko podczas kontroli:
l. Longin Simiński - właściciel

-2. Stella Misztal - pracownik biura •

Termin rozpoczęcia kontroli: 13-02-2013r.
Termin zakończenia kontroli: 19-02-2013r.
Przerwy w kontroli: 5 dni ri4-18.02.2Q13r.)

Ustalenia dotyczące spełnianie przez podmiot Schronisko dla zwierząt w
Wojtyszkach wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa u Rozwoju Wsi z dnia 23
czerwca 2004r. w sprawie, szczegółowych wymagań weterynaryjnych: dla prowadzenia
schroniska dla zwierząt.

W trakcie kontroli ustalono, iż w schronisku dla zwierząt znajduje się 3587 psów (z
czego 3376 psów gminnych) i 25 kotów.

Łączna powierzchnia boksów dla psów wynosiła 7322 m2', a średnia powierzchnia
przypadająca na l psa wynosiła 2,04*'m2: •

Na terenie schroniska znajdują się następujące boksy:
• „dziesiątki" - 14 boksów o łącznej powierzchni 3954
• „siódemki" - 7 boksów o łącznej powierzchni 308 m

2, jedenastki" - 11 boksów o łącznej powierzchni 1164 m
„piątki" - 20 boksów o łącznej powierzchni 882 m2

„dwudziestki" - 200'boksów o łącznej powierzchni 840 m
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Kontrola (losowa po 27 listopada 2012r.) dokumentacji papierowej oraz elektronicznej
dotyczącej rejestru upadków i eutanazji, przyjęć zwierząt do schroniska oraz kart zdrowia
zwierząt nie wykazała uchybień.

Na tym protokół zakończono.

STWIERDZONE NIEZGODJUGŚCI

1. W schronisku nie są zapewnione wybiegi dla wszystkich zwierząt, pozwalające na

realizację zachowań właściwych dla przebywających w nich gatunków zwierząt.

2. Brak przestrzegania procedury karmienia zwierząt.

3. Brak dokumentów potwierdzających stosowanie dodatków węglowodanowych w

diecie zwierząt przebywających w schronisku.

ZALECENIA

1. Należy przestrzegać procedury karmienia zwierząt w schronisku.

2. .Przedstawić dokumenty potwierdzające stosowanie dodatków węglowodanowych w diecie

zwierząt przebywających w schronisku.

3. Konieczność zapewnienia wybiegów dla wszystkich zwierząt, pozwalających na realizację

zachowań właściwych dla przebywających w nich gatunków zwierząt. Przedstawić

harmonogram wykonania prac budowlanych.

Termin wykonania zaleceń ujętych w punktach 1,2 - niezwłocznie

ZASTRZEŻENIA LUB WYJAŚNIENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Oryginał pozostawiono u kontrolowanego.

\.' . .- y.; ' ; " - ' ' ' . - • • '

Zgodnie z art. 19e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U z 2004r. Nr 33. póz. 287 ze zm.) 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.
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Załącznik nr .1

POWIATÓW INSPEKTORAT
W SIERADZU

96-200 Sieradz, ul.Warneńczyka 1
tei.(43) 822 54 ć2, tel./fox (43] 822 30C-4
MIP 827-10-64-157, REGON 000646305

Pieczęć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

PROTOKÓŁ KONTROLI NR, • i
schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół niniejszy może stanowić podstawę wdrożenia postępowania administracyjnego oraz
skierowania powiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Data kontroli (DD - MM - RRRRJ: Mfejscrfccntroift"

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

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

Adres schroniska: Imię i nazwisko z kierownika schroniska:

we*. ots.. Alekscu^cte

Gatunki zwierząt przebywających w schronisku:

PSY

Liczba zwierząt:

'

jP[jjL..,s, ,,,,,,
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ćh^Iafjfyó^^ż^^^rbiusk^n

1.

Schronisko dla zwierząt zlokalizowane jest w miejscu oddalonym co najmniej o ISO m od
siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców prowadzących działalność
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. X
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11.
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13.

14.

W schronisku dla zwierząt wyodrębnione się pomieszczenia przeznaczone do:
a. wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
b. izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;
c, utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic

z oseskami, młodych oddzielonych od matek;
d. przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;
e. przechowywania karmy;
f. przechowywania środków dezynfekcyjnych;
g. prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentami;
h. celów socjalnych.

W schronisku dla zwierząt powinny znajdować się:

a. wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę;

b. pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt ze schroniska;

c. wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt
agresywnych.

Schronisko wyposażone jest w piec do spalania zwłok zwierząt lub, chłodnię do czasowego
przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących
działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania,
wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddzielone są przegrodami.
Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonane są:

a. z materiałów łatwych do mycia i odkażania, niepowodujących urazów lub kontuzji u
zwierząt;

b. w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.
W pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne poruszanie się,
legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.
W schronisku zapewnione są wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację zachowań
właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt.
Podmiot prowadzący schronisko prowadzi wykaz zwierząt przebywających w schronisku.
Wykaz, o którym mowa powyżej zawiera:

a. opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie;
b. datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej

zwierzę do schroniska;
c. dane dotyczące kwarantanny;
d. dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

• e. datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano
zwierzę;

f. datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.
Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z wykazu, zawierającym informacje,
o których mowa w pkt. 11 w lit. a, c , d protokołu.
Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku
opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie:

a. kontroli stanu zdrowia;
b. profilaktyki i leczenia;
c. zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Podmiot prowadząc}'- schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której są
wpisywane zalecenia urzędowego lekarza weterynarii.-"*,- -
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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,

fllSlSIiliite?
arankin: ma^^^^^^^^^eK}^. - • •. ._.- .

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 tym w stanie
rażącego niechlujstwa.
Pomieszczenia i kojce dla zwierząt umożliwiają zwierzętom zachowanie naturalnej pozycji
ciała.
Zwierzęta nie są utrzymywane-na-uwi'ęzi-;która-ptiwodu7e u nich1 uszkodzenie- ciała- lub
cierpienie oraz nie zapewnia możliwości ruchu.
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VII. Zalecenia kontrolującego

ukte. u

VIII. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia Kontrolowanego do niniejszego protokołu

HOTEL DLA ZWIERZĄT I PTACTWA DOMOWEGO
_ Longin Siemiński

GABINJET^ETERYNARYJNY, SCHRONISKO
CENTRUW^A8ILITACYJNQ:hiffH.ENIOWO-AOOPCYJNE
NIP: 72822̂ 82̂ 1-̂ 1 lodź. LuNtosodrzewiny 56 lok. 2

/ifcta i podpis kontrolowanego/osoby, której wyjaśnienia
zostały przytoczone w protokole]

%^
[pieczęć, data i podpis kontrolującego]

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:
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