
Wojtyszki, 19.11.2013

Protokół kontroli nr 16/2013

Sporządzony w dniu 19.11.2013 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. Inspektor weterynaryjny, lek. wet. Anna Grzegorzewska

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu Leszek Przewłocki

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia
19 listopada 2013r. numery 802. Przedmiotem kontroli było ustalenie stopnia realizacji budowy nowych
pomieszczeń dla zwierząt oraz ustalenia dotyczące psów fundacji Azyl, w związku z pismem
Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwierząt SCHRONISKO.

Termin rozpoczęcia kontroli 19.11.2013, data zakończenia kontroli 19.11.2013.

W trakcie kontroli ustalono:

1. Wystąpiły opóźnienia w realizacji nowych pawilonów w ilości 10 sztuk. Realizowanych na miejscu
8 boksów tzw. dziesiątek. Dotychczas ukończono i zasiedlono jeden pawilon obejmujący 28
boksów. Pozostałe 9 nowych pawilonów obejmujących 252 boksy wymagają wykoqczenia-
zamontowania frontowych krat i wstawienia drewnianych podestów i bud, które są

przygotowane. Wg oświadczenia właściciela opóźnienie wynika z rezygnacji 2 firm wykonujących

prace budowlane oraz wykonania koniecznych instalacji wodno - kanalizacyjnych. Właściciel
poinformował również o problemach z zatrudnieniem nowych pracowników.

2. Prowadzone są prace budowlane dotyczące wydzielenia dwóch nowych wybiegów, dających nowe
możliwości organizacyjne dostępu do wybiegów większej ilości zwierząt.

3. Schronisko podlega kontrolom gmin utrzymujących tam zwierzęta. W dniu kontroli PIW Sieradz,
prowadzona była również kontrola z gminy Zapolice* Przedstawłciele.gminy-nie-odnotowali
uchybień. W książce kontroli znajduje się informacja o 70 kontrolach w roku 2013.

4. W dniu 18 listopada 2013r. do PIW w Sieradz wpłynęło pismo Pani Bogumiły Skowrońskiej -
Wereckiej dotyczące zwierząt utrzymywanych w Wojtyszkach, pochodzących w fundacji Azyl.
Właściciel schroniska potwierdził, że na terenie schroniska przebywa 60 psów pochodzących z

fundacji Azyl. Zwierzęta przebywają w pawilonie.ltzw..dwudzies.teJt-w.sektorze l ( boksy 1-17
oraz 19-20 ) i 2 (boksy 5-20). Opieka nad tymi zwierzętami prowadzona jest na takich samych

zasadach jak nad innymi zwierzętami przebywającymi w schronisku: są zidentyfikowane,

zaszczepione, odrobaczone, podlegają opiece weterynaryjnej oraz posiadają karty zwierząt.
Warunki utrzymania zwierząt są identyczne jak psów przekazanych przez gminy w ramach
programów zwalczania bezdomności. Tak jak zwierzęta z innych gmin posiadają oddzielny
segregator z dokumentacją ich dotyczącą.

ZGODNOŚĆ




