Poznań, dnia 30.09.2014

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W POZNANIU
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
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28-30O Jędrzejów
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, odpowiadając na wniosek z dnia
09.09.2014, sygnatura 3064/14A, informuje, iż w roku 2014 objął nadzorem przytuliska
podlegające pod Urzędy Miast i Gmin, w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
0 ochronie zwierząt ( art.3.ust.2, pkt.5 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji
Weterynaryjnej).
Zgodnie z wymogiem art. 11 a, ust. 2 pkt. l ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21
sierpnia 1997r. każdy „program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta/Gminy" winien posiadać wytypowane schronisko
dla zwierząt, z którym

Miasto/Gmina podpisała umowę na świadczenie usług przy

realizacji powyższego programu. W związku z problemem w zawarciu takich umów ze
schroniskami dla zwierząt w kilku gminach, które oczekują na zakończenie projektu
budowy schroniska międzygminnego w Skałowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Poznaniu w roku 2014 nie zaakceptował projektów programów lub warunkowo
zaakceptował, z zastrzeżeniem, iż przytuliska wskazane w projektach programów będą
podlegać kontrolom Inspekcji Weterynaryjnej (jako, iż faktycznie docelowo będą spełniać
rolę schronisk).
Kontrole przytulisk w Mosinie, Dopiewie oraz w Komornikach wykazały, iż
powyższe miejsca nie spełniają wszystkich wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
1 Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych

dla prowadzenia

schronisk

dla zwierząt.

Brakuje

odpowiedniej

infrastruktury oraz odpowiednio przystosowanych pomieszczeń socjalnych. Brak ponadto
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m.in. pieca do spalania zwłok zwierząt lub chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok
przed wydaniem ich do Zakładu Utylizacyjnego, a także pomieszczenia przeznaczonego do
wykonywania zabiegów leczniczych. Warunki bytowe dla zwierząt, boksy oraz budy
spełniają normy i nie budzą zastrzeżeń.
Mimo powyższego, przytuliska działają na zasadach schronisk, gdyż zwierzęta
przebywające po wyłapaniu, nie trafiają w krótkim czasie do schronisk ( zgodnie z §6
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt).
Czas przebywania jest uzależniony od trwania procedury znalezienia osób chętnych do
adopcji. Na podstawie zebranych informacji, pomocne w znalezieniu domów dla
bezdomnych

psów

są

organizacje

pożytku

publicznego,

które

współpracują

z przytuliskami. Dzięki temu zwierzęta w przeciągu kilku miesięcy opuszczają
przytulisko.
Na podstawie kontroli z 2014r., stwierdzono następującą ilość psów w poszczególnych
przytuliskach:
• Przytulisko w Mosinie, ul. Krotowskiego 16, należące do Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o. o.-kontrola z dnia 14.02.2014-21 psów;
• Przytulisko w Łęczycy, ul. Poznańska 6, należące do Urzędu Gminy
Komorniki-kontrola z dnia 04.03.2014-5 psów;
• Przytulisko w Dopiewie, ul. Trzcielińska, należące do Zakładu Usług Komunalnych
w Dopiewie-kontrola z dnia 25.09.2014-8 psów.
Zgodnie z faktem, iż w/w przytuliska nie są zarejestrowane w podmiotach
nadzorowanych u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jako

schroniska,

kontrole odbywały się na podstawie zwyczajowo przyjętych zasad postępowania przy
utrzymywaniu zwierząt towarzyszących, mając na uwadze wymogi ustawy o ochronie
zwierząt, a wyniki kontroli były udokumentowane na protokołach ogólnych, a nie na
protokołach kontroli schronisk dla zwierząt, stanowiących załącznik do Instrukcji GLW
NR GIW-Z.420/AW-32/ 11 z dnia 20 maja 201 Ir.
W związku z brakiem stwierdzenia naruszeń dobrostanu oraz brakiem znamion
znęcania się nad zwierzętami , a także mając na względzie fakt otwarcia w najbliższym
czasie schroniska międzygminnego w Skałowie, które rozwiąże problem kilku gmin,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu nie wydał żadnej decyzji administracyjnej oraz
nie wszczął postępowania administracyjnego względem nadzorców przytulisk.
POWłATOWY
LEKARZ WETERYNARII
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