
Załącznik nr l
P!ec«;ć Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

PROTOKÓŁ KONTROLI NR .
sdironiska 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 - RRRR): Miejsce kontroli:

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

HOTEL DLA ZWEEZĄT! PTACTWA DOMOWEGC
Longin Siemiński

GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO
IHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-ADOPCYM

Weterynaryjny numer identyfikacyjny:

NIP' 7282294582,92-<Ul Łódź, ul. Kosodrzewiny i>b lok. i
Fil ia: 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

s. Adres schroniska: Imię i nazwisko z kierownika schroniska:

Gatunki zwierząt przebywających w schronisku:

PSY

KOTY

l INNE:

f1";;!"1 "•"1".:'''-"'^;'^":-!-1/"'';!^ii;rii|ii:^;i}:;-
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Schronisko dla zwierząt zl<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 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.

2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko, jest utwardzony i ogrodzony.
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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 [przechowywania dokumentacji;
ii. celów socjalnych.

W schronisku dla zwierząt powinny znajdować się:

a. wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeinaczone na kwarantannę;

b. pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierząt.ze schroniska;

c, wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt
agresywnych.

Schronisko wyposażone jest wpięć 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 siej
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 Icwferantanny;
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. 1 1 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 prowadzący 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.
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Utrzymujący zwierze 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 iub 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 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

/

VI!!. Zastrzeżenia Sub wyjaśnienia Kontrolowanego do niniejszego protokołu

-

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

(pieczęć, data i podpis kontrolującego)

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

ZA ZGODNOŚĆ

werta Grzegorzewska




