
Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer 
Identyfikacyjny 10093401

Adres schroniska Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn

Kierownik schroniska Krystyna Krzymińska

Data(y) wizytacji

15.01.2015 r. - 26.01.2015 r.
09.02.2015 r. - 23.02.2015 r.
15.04.2015 - 17.04.2015 r.
29.04.2015 r. - 29.04.2015 r.
01.07.2015 r. - 10.07.2015 r.
25.11.2015 r. - 05.12.2015 r.

Wizytujący
Imię i nazwisko/Instytucja

Grzegorz Łuczak, Andrzej Derkowski, Joanna 
Cegiełka 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem

Fundacja ,,Zwierzyniec”, ul. 18 Stycznia 131,                   
98-300 Wieluń
Krystyna Krzymińska

Finansowanie schroniska*

Gminy:  Biała,  Blachownia,  Bystrzyca  Kłodzka,
Czarnożyły,  Dąbrowa  Zielona,  Dobromierz,  Gorzów
Śląski,  Herby,  Kamienica,  Kłobuck,  Kochanowice,
Kondratowice,  Koniecpol,  Kroczyce,  Kruszyna,
Krzepice, Kunice, Lipie, Ładzice, Łubnice, Mokrsko,
Miasteczko Śląskie, Niegowa, Nowa Brzeźnica, Nowa
Ruda,  Olesno, Opatów, Osjaków, Praszka,  Prószków,
Przemków,  Przeworno,  Radwanice,  Rudziniec,
Skomlin,  Sobótka,  Tarnów  Opolski,  Twardogóra,
Wielowieś,  Wierzchlas,  Wołczyn,  Zawadzkie,
Zdzieszowice, Żytno, Olesno

Data wpisu do rejestru PLW 12.04.2012 r.

*należy wykazać wszystkie gminy, z którymi schronisko podpisało umowy



Dane zbiorcze

PSY KOTY
1.Liczba zwierząt na koniec 2014 r. 322 0
2. Liczba boksów 93 0
3. Średnia liczba zwierząt w boksie 1-21, średnio 4 0
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko 
(zdaniem kontrolującego)

340 0

5. Liczba zwierząt przyjętych w 2015 r. 391 0
6. Liczba zwierząt na koniec 2015 r. 296 0
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2015 r. 236 0
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2015 r. 102 0
9. Liczba zwierząt padłych w 2015 r. 74 0
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2015 r. 5 0
11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2015 r. 182 0
12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko 
wściekliźnie w 2015 r. 458 0

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

III A. Szczegółowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

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

*niepotrzebne skreślić



III B. Szczegółowe wymagania weterynaryjne cd.

1. piec do spalania zwłok lub chłodnia do przechowywania zwłok tak* nie*
2. pomieszczenie do zabiegów weterynaryjnych lub eutanazji tak nie
3. systematyczne oczyszczanie i dezynfekcja (min 1 x na kwartał) tak nie
4. program dezynsekcji i deratyzacji tak nie
5. rejestr z zapisem zwierząt przyjętych, adoptowanych, padłych, 
zbiegłych, zagryzionych, poddanych eutanazji

tak nie

6. dokumentacja leczenia zwierząt tak nie
7. książka kontroli weterynaryjnej tak nie
8. wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

w żywieniu  zwierząt
tak nie

*niepotrzebne skreślić

Immunoprofilaktyka
Rodzaj szczepienia PSY KOTY
1. nosówka tak* nie*
2. parwowiroza tak nie
3.leptospiroza tak nie
4. ZZW / choroba Rubartha/ tak nie
5. inne (niż przeciw wściekliźnie) szczepienia tak nie tak* nie*
6. białaczka tak nie
7. panleukopenia tak nie
8. kaliciwiroza tak nie
9. herpeswiroza tak nie

*niepotrzebne skreślić

V. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych

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



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* 

1. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

2. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

3. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u
stawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja

Oddalenie schroniska o 150 m od siedzib
ludzkich

4. 24.04.2014 r. – 
02.05.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja
- brak zaświadczeń o szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie wszystkich 
zwierząt

4



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data kontroli Numer

decyzji
Data

wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

1. 15.01.2015 r. 
-26.01.2015 r.

Ustawa  z  dn.  11  marca  2004 r.  o  ochronie
zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób
zakaźnych  zwierząt  (Dz.  U.  2008r,  Nr 213,
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o

- infrastruktura

5



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

1 2 3 4 5 6 7
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn.  zm.),  Rozporządzenie  Ministra
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca
2004 r.  w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

2. 09.02.2015 r. – Ustawa  z  dn.  11  marca  2004 r.  o  ochronie
zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób

- infrastruktura Wszczęcie postępowania 

6



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

1 2 3 4 5 6 7
23.02.2015 r. zakaźnych  zwierząt  (Dz.  U.  2008r,  Nr 213,

poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn.  zm.),  Rozporządzenie  Ministra
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca
2004 r.  w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- dokumentacja administracyjnego z dnia 
27.02.2015 r. 

Wyjaśnienie Strony z dnia 
3.03.2015 r. oraz 
23.03.2015 r.

7



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

1 2 3 4 5 6 7
3. 15.04.2015-

17.04.2015 r. 
Decyzja 
nr 
67/2015

17.04.2015 r. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks
postępowania  administracyjnego  (  Dz.  U.
2013 r. poz. 267 z późn, zm.  ) Ustawa z dn.
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt
(Dz. U. 2008r, Nr 213, poz. 1342), ustawa z
dn.  21 sierpnia  1997 r.  o  ochronie  zwierząt
(Dz.  U.  nr  106,  poz.  1002  z  późn.  zm.),

- infrastruktura
- dokumentacja

Wyjaśnienia Strony i 
wykonanie zaleceń decyzji 
z dnia 27.04.2015 r.

8



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

1 2 3 4 5 6 7
Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i
Rozwoju  Wsi  z  dn.  23  czerwca  2004  r.  w
sprawie  szczegółowych  wymagań
weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

9



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

4. 29.04.2015 r. – 
29.04.2015 r.

Ustawa  z  dn.  11  marca  2004 r.  o  ochronie
zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób
zakaźnych  zwierząt  (Dz.  U.  2008r,  Nr 213,
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn.  zm.),  Rozporządzenie  Ministra
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca
2004 r.  w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura Pismo w sprawie 
wykonania zaleceń z dnia 
26.05.2015 r. 
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

4. 29.04.2015 r. – 
29.04.2015 r.

Ustawa  z  dn.  11  marca  2004 r.  o  ochronie
zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób
zakaźnych  zwierząt  (Dz.  U.  2008r,  Nr 213,
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn.  zm.),  Rozporządzenie  Ministra
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca
2004 r.  w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura Pismo w sprawie 
wykonania zaleceń z dnia 
26.05.2015 r. 
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

16



RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

W  dniu  7.04.2015  r.  zostało  wszczęte  z  urzędu  przez  PLW  w  Wieluniu  postępowanie
administracyjne  w  związku  z  nieprawidłowościami  stwierdzonymi  w  zakresie
wykorzystywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego . 
W dniu  25.05.2015  r.  wydano  decyzję  nr  97/2015  ,  od  której  Strona  odwołała  się  dnia
10.06.2015 r. do WLW w Łodzi. 
Aktualnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.
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RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

2015

Lp. Data kontroli Numer
decyzji

Data
wydania
decyzji

Podstawa prawna Czego dotyczy decyzja/zalecenia* Data i wyniki kontroli
sprawdzającej

14. 10.01.2014 r. – 
14.01.2014 r.

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura

15. 11.02.2014 r. – 
13.02.2014 r. 

Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008r, Nr 213, 
poz. 1342), ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. nr 106, poz. 1002 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt  (Dz. U. nr 158 poz. 1657)

- infrastruktura
- dokumentacja 

16. 13.03.2014 r. –
20.03.2014 r. 

130/2014 15.04.2014 r. Art. 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(D.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 ), u

- infrastruktura
- dokumentacja

Podpis kontrolowanego Pieczątka i podpis 
urzędowego lekarza weterynarii

19


	RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
	RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
	Dane identyfikacyjne podmiotu
	Dane zbiorcze
	PSY


	KOTY
	PSY
	Immunoprofilaktyka

	PSY
	V. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych
	Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytującego


