
RAPORT Z WIZYTACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT

2015

I. Dane identyfikacyjne podmiotu

Weterynaryjny Numer 
Identyfikacyjny 2001  34 02

Adres schroniska Żarnowo  Pierwsze  9 A  16-300  Augustów

Kierownik schroniska Marta   Chmielewska

Data(y) wizytacji
21.04.2015 , 08.07.2015 , 13.07.2015 , 27.08.2015 ,
28.09.2015 , 18.11.2015 , 27.11.2015

Wizytujący
Imię i nazwisko/Instytucja

Starszy  Inspektor  Weterynaryjny  ds. higieny  
materiału biologicznego i  ochrony  zwierząt  
Sławomir  Pszczoła                                       
Powiatowy   Inspektorat   Weterynarii                      
w  Augustowie

Właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem Marta    Chmielewska   

Finansowanie schroniska*

Gmina  Augustów , Gmina  Grajewo , Gmina 
Supraśl , Gmina Łomża , Gmina  Dąbrowa  
Białostocka , Gmina  Nowy  Dwór , Gmina 
Nowinka  , Miasto  Augustów , Gmina  Jedwabne  , 
Gmina  Nowogród

Data wpisu do rejestru PLW 02.10.2014

*należy wykazać wszystkie gminy, z którymi schronisko podpisało umowy

II. Dane zbiorcze

PSY KOTY
1.Liczba zwierząt na koniec 2014r. 0 0
2. Liczba boksów 129 0
3. Średnia liczba zwierząt w boksie 2 0
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało 
przewidziane schronisko 
(zdaniem kontrolującego)

410 0

5. Liczba zwierząt przyjętych w 2015 r. 405 0
6. Liczba zwierząt na koniec 2015 r. 182 0
7. Liczba zwierząt adoptowanych w 2015 r. 216 0
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2015 r. 3 0
9. Liczba zwierząt padłych w 2015 r. 4 0
10. Liczba zwierząt zbiegłych w 2015 r. 0 0
11. Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2015 r. 331 0
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12. Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko 
wściekliźnie w 2015 r.

331 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

IV. 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
9. herpeswiroza

*niepotrzebne skreślić
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V. Liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych decyzji administracyjnych
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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. 21.04.2015 PIW-
Z.5120.2.1.2
015

19.05.2015 art.5 ust.9 w zw. z 
art.1 pkt. 1 lit.j 
ustawy z 11 marca 
2004 r. – o ochronie  
zdrowia zwierząt 
oraz  zwalczaniu 
chorób zakaźnych 
zwierząt ( Dz.U. z 
2008 Nr 213 poz. 
1342 z późn. zm. ) 
rozporządzenia  
Ministra  Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z  
23.06.2004 – w 
sprawie  
szczegółowych 
wymagań 
weterynaryjnych  dla
prowadzenia  
schronisk  dla  
zwierząt ( Dz.U.  z  
2004 r. Nr.158 poz. 
1657

1/  lokalizacja  schroniska w  odległości  mniejszej niż
150 metrów  od  siedzib ludzkich
2/ brak  ogrodzenia terenu  na  którym  zlokalizowane
jest  schronisko  dla  zwierząt

2. 08.07.2015 1 / Opracować  procedurę  postępowania  w 
przypadku  szczególnie  trudnych  warunków  

13.07.2015  Opracowano  
procedurę  postępowania  
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pogodowych ze  zwierzętami  w  
schronisku  w  sytuacji  
trudnych  warunków  
pogodowych

3. 13.07.2015 Kontrola   sprawdzająca

4. 27.08.2015 1/ Schronisko  zlokalizowane  w  odległości  
mniejszej niż  150  metrów  od  siedzib ludzkich
2/ Teren na którym  zlokalizowane  jest  schronisko  
nie  jest  szczelnie  ogrodzony  .
3/ Część  przegród  pomiędzy  boksami  zniszczona  
przez  zwierzęta
4/ Brak  pełnych  danych  dotyczących  
przeprowadzonych  szczepień  i  zabiegów  
weterynaryjnych
5/ Brak  księgi  leczenia  dostępnej  w  schronisku 
6/ Brak  dokumentacji  szczepienia  psów  
p/wściekliźnie
7/ W pomieszczeniu  do  przechowywania  karmy  
stwierdzono  liczne  ślady  gryzoni .Brak  
dokumentacji  dotyczącej  deratyzacji  schroniska
8/ Brak  dokumentacji  dotyczącej  przeprowadzonych
zabiegów  dezynfekcji

5. 28.09.2015 28.09.2015  kontrola  
sprawdzająca  zaleceń  
wynikających  z  protokołu 
kontroli  Nr 03/2015 z  
27.08.2015
1/  Pkt  1 i  2  nie  
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podlegały  kontroli  
sprawdzającej
2/ Przegrody  pomiędzy  
boksami  naprawiono
3/Dane  dotyczące  
szczepień  prowadzone  
komputerowo
4/ Okazano  do  wglądu  
księgę  leczenia  zwierząt  
przebywających  w  
schronisku
5/ Wystawiane  są  na  
bieżąco  dokumenty  
szczepienia  przeciw  
wściekliźnie
6/ W pomieszczeniu  do  
przechowywania  karmy  
wyłożono  trutkę  Ratt  
Kiler  
7/  Okazano  dokumentację 
dezynfekcji  i  deratyzacji

6. 18.11.2015 Kontrola   doraźna   schroniska  Prot.  04/2015
7. 27.11.2015 Kontrola  doraźna  schroniska  -  wykonanie  

pomiarów  odległości  schroniska  od  siedzib 
ludzkich  Prot.  05/2015

8. 27.11.2015 PIW-
Z.5120.2.9.2
015

30.11.2015 Art.105 § 1 ustawy z
dnia 14.06.1960 r. – 
Kodeks  

Umorzenie  postępowania  w  przedmiocie  usunięcia 
uchybień  stwierdzonych  w  toku  przeprowadzonej 
w  schronisku  kontroli
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postępowania  
administracyjnego    
( Dz.U. z  2013 r. 
poz.267 z późn. zm.)

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

W  schronisku  prowadzone  jest   postępowanie  administracyjne  w  związku  ze  
stwierdzonymi   uchybieniami  .

Wnioski  i  zalecenia  stwierdzone  po  wizytacjach  w  schronisku .

1/   Wykonanie  szczelnego  ogrodzenia    schroniska
2/   Prowadzenie  rzetelnego  i  czytelnego  rejestru  psów   przebywających   w  
schronisku
3/ Uporządkowanie   całościowej  dokumentacji  schroniska  
4/ Naprawa  uszkodzonych  przegród  pomiędzy  poszczególnymi  boksami
5/   Boksy   do  przeprowadzenia    kwarantanny  usytuować  przy  wjeździe  na  
teren  schroniska  aby  nie  miały  kontaktu  z  pozostałymi  boksami   w  celu  
zabezpieczenie  przed  zawleczeniem  chorób  zakaźnych
6/ Wszystkie  psy  przebywające  w  schronisku  zaszczepić  p/wściekliźnie

Podpis kontrolowanego Pieczątka i podpis 
urzędowego lekarza weterynarii
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