
RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
2013

1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny

Adres schroniska

Kierownik schroniska

Data(y) wizytacji

Wizytujący
Imię i nazwis'ko/Instytucja

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem

Finansowanie schroniska*

-•

Data wpisu do rejestru PLW

10143402ł \J i, t^i\j£*

Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

Longin Siemiński

22-05-2014

Leszek,Erzewłocki,Anna.,Grzegorzewska

Longin Siemiński

Aleksandrów, Andrespol, Baranów, Blizanów, Błaszki,
Brąszewice, Bralin, Bolimów, Brójce, Brzeziny (pow.
kaliski), Brzeziny gmina, Brzeziny miasto, Brzeźnio,
Buczek, Budziszewice, Burzenin, Ceków kolonia,
GielądZrCzarnoeiny Czarnożyły, Gzastary; Dmosin,
Dobroń>DomaRiewice, Drzewica, Działoszyn, Galewice,
Głowno, Głuchów, Godzianów, Grabica, Gomunice,
Goszczanów, Godziesze Wielkie, Góra Św. Małgorzaty,
Inowłódz, Imielno, Iwaniska, Jeziora Wielkie, Jeżów,
Jędrzejów, Kamieńsk, Kępno, Kiełczygłów, Kiernozia,
Kluki, Koluszki, KonstantynówŁ, Koźminek, Krzymów,
Krzyżanów, Ksawerów, Lipce Reymontowskie, Lisków,
Lutomiersk, Łask, Lęka Opatowska, Łęki Szlacheckie,
Małogoszcz, Mniszków, Mogilno, Moszczenica,
Mszczonów, Nagłdwice, Nowa Bfzeźnfca, Nbwosolna,
Nowy Tomyśl, Oksa, Opatówek, Orońsko, Pabianice,
Ozorków miasto, Ozorków gmina, Pajęczno, Parzęczew,
Pęczniew, Poddębice, Poświętne, Rawa Mazowiecka,
Ręczno, Rogów, Rokiciny, Rozprza, Rychtal,
Sędziejowice, Sędziszów, Siemkowice, Sieradz gmina,
Sieradz miasto, Skępe, Skulsk, Sławno, Słupia,
Sokolniki, Stawiszyn, Stryków gmina, Strzelce Wielkie,
Sulmierzyce, Szadek, Szczerców, Szczytniki, Tuszyn,
Ujazd, Uniejów, Warta, Widawa, Wielgiel Wielgomłyny,
Wteruszdw, Witonia, Wodzierady, Wolborz, Wola

rKrzysżtopofśka, Wróblew, 'Zapoliće, Zduny, Zduńska
Wola, Żelów, Zgierz gmina, Żelechlinek, Żelazków,
Zgierz miasto

07-09-2010

"należy wykazać wszystkie gminy, z którymi schronisko podpisało umowy

II. Dane zbiorcze

l.Liczba zwierząt
2. Liczba boksów

na koniec 2012r.
PSY

3394
816

KOTY
28

2
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3. Średnia •liczba"zwierząt w łwksit
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało
przewidziane schronisko
(zdaniem kontrolującego)
5. Liczba zwierząt przyjętych w 2013 r.
6. Liczba zwierząt na koniec 2613 r.
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2013 r.
8. -Liczba zwierząt poddanych eutanazji -w 2-613 r.
9. Liczba zwierząt padlych w 2013 r.
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2013 r.
11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2013 r.
12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko
wściekliźnie w 2013 r.

4

4500

930
3231
71:4*

105
269

5
159

283,6

10

50

7
19
9*

2
4
1
8

36

* 714 (liczba zwierząt adoptowanych 339, liczba zwierząt odebranych przez
gminy do innego schroniska 375), 9 (liczba zwierząt adoptowanych 7, liczba
zwierząt odebranych przez gminy do innego schroniska 2)

Rubryki (1+5) - (7+8+9+10) = 6

III A. Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

Wyodrębnione pomieszczenia:
1. do kwarantanny
2. dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę
3. dla zwierząt agresywnych
4. na karmę/kuchnia
5. dla szczeniąt/kociąt
6. dla matek z małymi

PSY
tak*
tak
tak
tak
tak
tak

ni p ̂
ŁTlC

fiie
nie
ni f*mv

ni&UXC*. ' i

flie

KOTY
tak
tak
tak
tak
i" £1.1.*•' t- w n.

fAjfTCT.IV

me
n |PUl V

aie
nie
nie
nie

"niepotrzebne skreślić

III B. Szczegółowe wymagania weterynaryjne cd.

1. piec do spalania zwłok lub chłodnia do przechowywania zwłok
2. pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych lub eutanazji

tak* me*
• -'fS\Sl*C.K*rfv7JOV-«^V'U*W <X*>*7 •*-,** UH-ĵ  l/ TT TT V.*Ł.«TH(;łl T|1RTV.J1 A M IŁ* V tJ. *-4*iA i*<tjJ J

. systematyczne oczyszczanie i dezynfekcja (min l x na kwartał)
tak

. */ i; «/ j/

4. program dezynsekcji i deratyzacji
tak
tak

5. rejestr z zapisem zwierząt przyjętych, adoptowanych, padłych,
zbiegłych, zagryzionych, poddanych eutanazji

lak

6. dokumentacja leczenia zwierząt
7. 'książka 'kontroli weterynaryjn ej
8. wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

w żywieniu zwierząt
"•niepotrzebne skreślić

ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

jtajif
tak ale
tak
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IV. Immnnoprofiłaktyka
Rodzaj szczepienia
1. nosówka
2. parwowiroza
S.leptospiroza
4. ZZW / choroba Rubartha/
5. inne (niż przeciw wściekliźnie) szczepienia
6: białaczka
7. panleukopenia
8. kaliciwiroza
9. herpeswiroza

ak*
olr.U IV

tak

»ie±
nie
me

*niepotrzebne skreślić
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V. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych

1
Lp.

1.

2.

3.

2
Data

kontroli

21.01.2013

13-
19.02.2013

12.04.2013

3
Numer
decyzji

-

-

-

4
Data

wydania
decyzji

-
f

:-

-

-

5
Podstawa prawna

Pismo
WIWZdr.912.1.3.2pl3z
dnia 10 stycznia 2013r.,
Pismo
WIWZdr.161 1.1. 5.2012
z dnia 9 stycznia 2013r.
ustawa o ochronie •
zwierząt z dnia 2 1
sierpnia 1 997r., ustawa o
ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt z
dnia 1 1 marca 20Ó4r.,
rozporządzenie MRJRW
z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawieJr i

szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk
dla zwierząt

ustawa o ochronie
zwierząt z dnia 2 1
sierpnia 1997r., ustawa o
ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt z
dnia 1 1 marca 2004r.

6 i
Czegp dotyczy decyzja/zalecenia*

i

Kontrola sprawdzająca przygotowani^ schroniska do
warunków zimowych oraz wykonanie zaleceń
Ł WL W zawarte w piśmie WIWZdr. Ifrl 1 . 1 .5 .20 1 2 z
dnia 9 stycznia 2013r. Zaleceń nie wydano.

Kontrola kompleksowa.
Zalecenia:
- należy przestrzegać procedury karmienia zwierząt w
schronisku
- przedstawić dokumenty potwierdzające stosowanie
dodatków węglowodanowych w diecie zwierząt
przebywających w schronisku
- konieczność zapewnienia wybiegów dja wszystkich
zwierząt, pozwalających na realizację zachowań
właściwych dla przebywających w nich gatunków
zwierząt. Przedstawić harmonogram wykonania prac
budowlanych.
Kontrola przeprowadzona pod kątem weryfikacji
ogólnej ilości upadków zwierząt w schrqnisku,
protokołów dotyczących upadków oraz sprawdzenie
przyczyn wizyt w gabinecie weterynaryjnym. Zaleceń
nie wydano.

7 i
Data i wyniki Ifontroli

sprawdzającej

; -

_

-
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Kontrole sprawdzające:
23 lipca 2013r., 29-31 lipca
2013r., 6-9 sierpnia 2013r.
Zalecenia zostały
wykonane.

4. 08.05.2014 219 14 maja
2013r.

ustawa o ochronie
zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997r., ustawa o
ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt z
dnia 11 marca 2004r.,
rozporządzenie MRiRW
z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie
szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk
dla zwierząt ;

Kontrola kompleksowa.
Decyzja dotyczy:
l. Wyodrębnienia pomieszczenia przeznaczonego do

przechowywania karmy z zapewnieniem zachowania
łańcucha chłodniczego.
2. Zapewnienia wybiegów dla wszystkich psów
przebywających w schronisku.
3. Zapewnienia zwierzętom znajdującym się w
schronisku odpowiedniej karmy. ;

4. Wykonywania kwarantanny nowych zwierząt na
terenie obiektu schroniska w Wojtyszkąch.
5. Wykonania pomieszczeń na terenie; t^w. boksów
„dziesiątek" zapewniających schroniehie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

2506.2013 ustawa o ochronie
zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997r., ustawa o
ochronie zwierząt ofaz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt z
dnia 11 marca 20Ó4r.

Kontrola schroniska pod względem zapewnienia
właściwych warunków utrzymania zwjerząt w
warunkach letnich. Zaleceń nie wydano;:

!9;7.2013 Kontrola doraźną. Przekazanie zwierząt do schroniska
w Krzeczkowie, gm. Mońki.

23.07.2013 Kontrola sprawdzająca wydanie zaleceń zawartych w
decyzji 29 z dnia 14 maja 2013r. Nie zostały
wykonane wszystkie zalecenia.

8. 29-
31.07.2013

366 12.08.2013 Kontrola sprawdzająca wydanie zaleceń zawartych w
decyzji 29 z dnia 14 maja 2013r. Decyzja 366 z dnia
12 sierpnia 2013r. uchylająca wydaną przez
Powiatowego lekarza weterynarii w Sieradzu decyzję
219 z dnia 14 maja 2013r.

ZA ZGODNOŚĆ
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
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9.
9.08.2013

26.08.2013

366 12.08.2013 Kontrola sprawdzająca wydanie zaleceń zawartych w
decyzji 29 z dnia 14 maja 2013r. Decyzja 366 z dnia
12 sierpnia 2013r. uchylająca wydaną.przez
Powiatowego lekarza weterynarii w Sieradzu decyzję
219zdnial4maja2013r. ;

10. WIWZdr.913.26.201
3 z dnia 26 sierpnia
2013r.

Kontrola doraźna dotycząca procedur adopcyjnych.
Zaleceń nie wydano.

11. 03.09.2013 WIWZdr.912.1.39.2
013 z dnia 29
sierpnia 2013r.

Kontrola doraźną mająca na celu sprawdzenie
przyjmowanie nowych zwierząt do schroniska w
okresie uprawomocnienia się decyzji PliW w
Sieradzu nr 219 z dni 14 maja 2013r. Zaleceń nie
wydano. ?-J

12. To;09.2013 WIWZdr.912.1.37.2
013 z dnia 5 !
września 2013r.

Kontrola doraźny w sprawie ustalenia czy na terenie
schroniska znajdują się siedziby ludzkie, Zaleceń nie
wydano.

13. 23,10.2013 WIWZdr.912.1.73.2
013 z dnia 21
października 2013r.

Kontrola doraźna dotycząca przygotowania
schroniska do warunków zimowych. Wljrew wydanej
decyzji administracyjnej nr 219 z dnia 14 maja 2013r.
stwierdzono stosowanie żywienia zwierząt wyłącznie
ubocznymi produktami pochodzenia zwjerzęcego.

24 października 2013r.
wydano upomnienie PIW
Kz 4009/3402/04 J/2013.
Upomnienie dotyczy
wykonywania obowiązku
wynikającego z decyzji nr
219 z dnia 14 maja" 2.014r.
w zakresie zapewnienia
zwierzętom znajdującym
§ię w schronisku
odpowiedniej karmy, oraz
wzywa do wykonania ww.
obowiązku w terminie 7 dni
od dnia doręczenia..
Otrzymano wyjaśnienie ze
strony właściciela

6 ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
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schroniska, że kania dla
zwierząt będzie
przygotowywana w Łodzi
przy ul. Kosodrzewiny 56
lok.2 od dnia 7 listopada
2013r. Kontrola •;•
sprawdzająca 19 listopada
2013r.

14. 25-
29.10.2013

ustawa o ochronie '
zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997r., ustawa o
ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt z
dnia 11 marca 2004r.,
rozporządzenie MRjRW
z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie
szczegółowych wyniagań
weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk
dla zwierząt

Kontrola kompleksowa. Zalecenia: l-
- Niezwłocznie dokonać przemieszczenia zwierząt z
boksów, w których ma miejsce przekroczenie normy
powierzchni.
- Boksy, których przeznaczenie opisano, „dla
szczeniąt" należy pozostawić puste na wypadek
pojawienia się potrzeby umieszczenia tam takich
zwierząt.
- Przestrzegać obowiązujących terminów szczepień
zwierząt,.
- zakończyć montaż bud do dnia 31 października
2013r.

$4.11.2013 ,'
Kontrola sprawdzająca
wykonanie zaleceń '
umieszczonych w protokole
kontroli nr 14/2013 z dnia '
29 października 2013r.
Zalecenia zostały
wykonane.

15. 04.11.2013 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń
umieszczonych w protokole kontroli rir J 4/2013 z
dnia 29 października 2013r. Zalecenia zostały
wykonane. j ':

16. 19.11.2013 Kontrola doraźną. Ustalenie stopnia realjzacji budowy
nowych pomieszczeń dla zwierząt oraz ystalenia
dotyczące psów fundacji Azyl, w związku z pismem
Stowarzyszenia qa Rzecz Bezdomnych Zwierząt
SCHRONISKO. Kontrola sprawdzająca -sposób
żywienia zwierząt

ZA ZGODNOŚĆ
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2013

* W przypadku, gdy w wyniku kontroli nie wydano decyzji administracyjnej, a jedynie zalecenia, należy wypełnić kolumny 2, 5 (jeśli dotyczy),
6,7

VI. Uwdgi, wnioski lub zalecenia wizytującego

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Wojtyszkaeh, 98-277 Brąszewice /ostał
wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną PLW w
Sieradzu z dniem 7 września 2plj)r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii \y Sieradzu w 2013 roku przeprowadził w
przedmiotowym schronisku kontrole planowe, doraźne, sprawdzające oraz problemowe
z częstotliwością co najmnie raz na kwartałA
Kontroloe przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów określonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, ustawie o ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chdrab zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r., oraz w rozporządzeniu
MRiRW z dniś 23 czerwca 2004c. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzony był protokół kontroli zawierający opis
stanu faktycznego, stwierdzone nieprawidłowości, wydane zalecenia oraz ewentualne
uwagi i zastrzeżenia kontrolowanego.

Podpis kontrolowanego Pieczątka i podpis
urzędowego lekarza weterynarii

z upoważnienia
STELŁi (MISZTAL

,/
kierowgrpk biura

HOTEL DLA ZWiKRZAT l PTACTWA DOMOWEGO
Longin Siemiński

GABINET WETERYNARYJNY, SCHRONISKO

CENTRUM REHASllITACTNO-SZKOLENIOWO-.ADOPCYJNE
NIP: 7282294632. 92-41] tódf, u!, Kosodrzewiny 56 lok. 2

Filia: 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

INSPEKTOR W
DS, ZDROWIA l

k. W gorzewska
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