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Dane idenĘ,fi kacl,j ne podmiotu

II. Dane zbiorcze

\\'eten,nan,jnv Numer
Identr-fikacy,j ny 4D ał, §ł o4

Adres schroniska (fri,*%;#,i
kierownik schroniska /Y/froa//ł€/łtę fTar,ią<

Data(y) wirytacji 34. oI &o43.
Wirytujący
Imię i nazwisko/InsĘtucja

w Piotrk owte'l-rvbunal$11,
1 -05-2a17 ślffilk wel Pnwetf .Nr{/eunb

właściciel schroniska
Zarządzający schroniskiem ć

Finansowanie schroniska*
łrę;łf Y,ał6ffi oy'rla,raę-^G

Data wpisu do rejestru PLW 4999 r
*nalezl,rw,kazać rvszystkie gmin1,. z którl,rni podmiot podpisał ulTlovvy

PsY KoTY
1. Liczba zwierząt na koniec 2015r. ł,2ą €f
2. Liczba boksów #6 4
3. srednia liczba zwierząt w boksie t,- 3 4
4. Maksymalna liczba zwierząt, na jaką zostało
przewidziane schronisko
(zdaniem kontrolu i ącego)

&ró 3o
5. Liczba zwierząt rlrzłiętych w 2016 r. h3ł B3
6. Liczba zwierząt na koniec 2016 r. 4"€ 6o
7.Liczba zwierząt adoptowanych w 2016 r. 5&p &.r
8. Liczba zwierząt poddanych eutanazii w 2016 r. 4 ./
9. Liczba zwierzat nadłvch w 2016 r. łh 4.{
10. Liczba zwierzat zbieełych w 2016 r. nl,/ o
11. Liczba zwierząt wystervlizowanych w 2016 r. 30D ł7
12. Liczba rw ierząt zaszczepionyc h . p rzeciw ko
wściekliźnie w 2016 r. ut{ atr

0) -,8 .,ł.'.

0łldzia} w FjutĄoirit

§# (d4ł ?Bż 5* 4[}
NIp 771_2s-(}ó:rulj iuc0N 362640i2400000
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l. Wyodrębnione pomieszczenia: PSY KoTY
do kwarantanny tak* nl€- tak --al€-
do Łolowaniazrłierząt chorych lub podejrzanych o
chorobę

tak y, tak y
dla zw ierząt agresywnych tak nte tak :kł€
dlazrłierząt zdrowych, w tym osobne dla samic i
samców
dla samic z oseskami tak =Di€- tak Aa€
dla szczeniąt/kociąt oddzielonych od matek tak -ń€- tak _§€'
do przechowywania karmy tak -nłe- tak nłf
do przechowywania środków dezynfekcyinych tak nie -- tak lłę,-
o przechowywania produktów leczniczych
weterynaryinych i wyrobów medycznych

tak nre tak piŁ"ź

do wykonywania zabiegów leczniczych i
chirurgicznvch

tak ni}r", tak }Ą{

2. W schronisku znajduje się pi@
lub chłodniado przęM

tak nre tak ,,Yie",=

3. Prowadzony jest wykaz z,łierząt przebywających
w schronisku, zawierający opis zwierzęcia, dane
do§czące p rzyj ęcia, kwarantanny,
przeprowadzonych szczepień i zabiegów
weterynaryjnych, opuszczenia schroniska lub
śmierci rwierzęcia z podaniem przyczyny.

tak nle tak Ń",

uboczne p rodu kĘ p ochodzen ia zrłv ierzęcego (up pz) :
W, nle y nr€

uppz przechowywane są w odpowiednich
warunkach

yy nte tak nre

w schronisku przechowywana jest odpowiednia
dokumentaci a dotvczaca uDDz

y, nle y nle
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IV Immll fi ka
Rodzaj szczepienia PSY Liczba

zaszczepionych
rwierząt

tak* --Ą+€: -5og1\nsńtt,L,q

tak* *ń€-:" ,1Dg2. Panvorviroza
3. ZuX^źne zapalenie wątroby (choroba
Rubartha)

__raW,- nie*

Jałę, nie*,l. Leptospiroza
S. rrrrró niż powyższe oraz inne niż przeciw
wściekliźnie szczepienią___ F nie*

Rodzaj szczepienia

2. Kaliciwiroza
3. Herpeswiroza

5. Iorr" niż powyższe oraz inne nź przeciw
wścieklźnie szczepienia
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