
Wojtyszki, 23.10.2013

Protokół kontroli nr 13/2013

Sporządzony w dniu 23.10.2013 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. 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 23

października 2013r. numer 735.

Termin rozpoczęcia kontroli 23.10.2013, data zakończenia kontroli 23.10.2013.

W związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 października 2013r,

Znak WIWZdr.912. 1.73. 2013 dotyczącym sprawdzenia przygotowania schronisk do warunków zimowych

w dniu 23 października 2013 r. przeprowadzono kontrolę schroniska w Wojtyszkach.

Schronisko znajduje się w okresie intensywnej przebudowy, a w okresie ok. 2 tygodni zostanie

oddane do użytkowania 10 nowych pawilonów liczących łącznie 280 indywidualnych boksów dla psów.

Ilość ta pozwoli na całkowite wyeliminowanie boksów -tzw. „dziesiątek", w których utrzymywane są duże

zwierzęta w dużych grupach . Likwidacja „dziesiątek" da możliwość budowania kolejnych indywidualnych

boksów, dla psów znajdujących się w innych sektorach. Prace nad konstrukcją kolejnych indywidualnych

boksów kontynuowane będą tak długo, jak długo umożliwią to warunki atmosferyczne. Plany właścicielki,

obejmują wykonanie wszystkich pojedynczych boksów dla wszystkich zwierząt jeżeli umożliwi to pogoda.

Ponadto, zamiarem właściciela jest grupowanie zwierząt w pojedynczych boksach gminami, co da

możliwość łatwego identyfikowania i sprawdzania zwierząt z poszczególnych gmin, jak również

indywidualną ocenę poszczególnych zwierząt pod kątem ich adopcji.

W sektorach tzw. „piątek", „jedenastek" i „siódemek" znajdują się pawilony-domki dla zwierząt,

które zostaną wyposażone w dodatkową wyściółkę w przypadku obniżenia temperatur, o ile wcześniej

zwierzęta nie zostaną przemieszczone.

Schronisko przygotowało na sezon zimowy 2 tysiące nowych bud do wyposażenia nowych

boksów, oraz około pięćset starych. Kolejne budy są produkowane na dalsze potrzeby. Boksy

indywidualne są wyposażone w drewniane podesty. Rozkładanie bud w indywidualnych boksach

przeprowadzone zostanie w sytuacji pogorszenia warunków pogodowych. Schronisko posiada

przygotowaną dostateczną ilość słomy oraz kontakty, które umożliwią natychmiastowe jej uzupełnienie w

razie potrzeby.

W trakcie kontroli stwierdzono, że od 30 września 2013r, wbrew wydanej decyzji administracyjnej

nr 219 z dnia 14 maja 2013r, stosowane jest żywienie zwierząt ubocznymi produktajrii pochodzenia
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