
RAPORT Z WTZYTACJI S CHRONISKA DL A BEZDOMNYCH ZWIERZAT

ZA ROK 2018

I. Dane idenfyfikacyjne podmiotu

*naleLy wykazal wszystkie gminy, z kt6rymi podmiot podpisal umowy

III. Dane zbiorcze

Weterynaryjny Numer
Identyfikacyjny 02023403

Adres schroniska Gilow I13, 58-230 Niemcza

Kierownik schroniska Robert Bienias

Data(y) wizytacji 30.05,2019 r.

Wizytuj4cy
Imig i nazwisko/Instytucja

Czesiaw Barwicki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w DzierZoniowie

WlaSciciel schroniska
Zarz4dzaj4cy sc h ro n is ki em

Robert Bienias OSrodek Pomocy dlaZwierzql
Niechcianych i Porzuconych ul. Okrzei 14114,
58-200 Dzierzoni6w

Finansowanie schroniska*
Swiebodzice, Z4bkowice SlEskie, Kamieniec
Z4bko wick i, Ztotoryj a. Udanin, Marcisz6w, B 016 w,
Radk6w, Mietk6w

Data wpisu do rejestru PLW 24,11.2015 r.

PSY KOTY
1. Liczba zwierzat na koniec 20I7r. a-

J/ 0

2.Liczba boks6w 26 0

3. Srednia liczba zwierzat w boksie 2 U

4. Maksymalna liczba zwierzqt, na jakq zostalo
przewidziane schronisko
(zdaniem kontrolui aceso)

50 0

5. Liczba zwierzat przyietvch w 2018 r. 75 0

6. Liczba rwierzat na koniec 201 8 r. 43 0

T,Liczba zwierzat adontowanvch w 2018 r. 63 0

8. Liczba zwierz4t poddanych eutanazii w 2018 r. 4 0

9.Liczbarwierzat nadlvch w 2018 r. 2 0

10. Liczba zwierzat zbieslvch w 2018 r. 0 0

11. Liczba zwierzat wvstervlizowanvch w 2018 r. 44 0
12. Liczba zwierz4t zaszczepionych przeciwko
wSciekliZnie w 2018 r. 70 0

Rubryki (l+5) - (7+8+9+10) -- 6
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III. Szczegrilowe wymagania weterynaryjne /psy, koty/

*nieootrzebne skreSli6

l. Wvodrebnione pomieszczenia: PSY KOTY
do kwarantannv tak* -fti€8 +nk Rr€
do izolowania zwierz4t chorych lub podejrzanych o
chorobe

tak nr€ * nrc

dla zw ierzat aqresvw nvch tak nr€ +ak Rre
dla zwierz4t zdrowych, w fym osobne dla samic i
samc6w
dla samic z oseskami tak ftre +ak Rr€
dla szczeniat/kociat oddzielonvch od matek tah n+e * nr€
do przechowywania karmv tak nt€ fak nt€
do przechowywania Srodk6w dezvnfekcvinvch tak nr€ +ak nre
o przechowywania produkt6w leczniczych
weterynarvinvch i wyrobtiw medvcznvch

* nre * Fre

do wykonywania zabieg6w leczniczych i
chirurgicznvch

tak nle * nre

2. W schronisku znajduje sig piec do spalania zwlok
lub chlodnia do przechowywania nvlok

tak ftrc tak R+e

3. Prowadzony jest wykaz zwierzqt przebywaj4cych
w schronisku, zawieraj4cy opis zwierzgcia, dane
dotycz4ce przyj gcia, kwarantanny,
przeprowadzonych szczepieri i zabieg6w
weterynaryjnych, opuszczenia schroniska lub
Smierci zwierzgcia z podaniem Drzyczyny,

tak nre * ane

4, Jeteli do 2ywienia zwierz4t wykorzystywane sa
u boczne produktv pochodzen ia zw ierzeceso (u nnz) :

* nte * nre

uppz przechow;'rvane s4 w odpowiednich
warunkach

+sk nrc * Rr€

w schronisku przechowywana jest odpowiednia
dokumentaci a dotyczaca vDDz

* n+€ +ak Rt€
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ry. I

*niepotrzebne skreSl ic

*niepotrzebne skreSlii

mmu ilak ka
Rodzaj szczepienia PSY Liczba

zaszczepionych
zwierzat

1. Nos6wka tak* fti€rE 56
2. Parwowiroza tak* fti+t 56
3, Zakaflne zapalenie w4troby (choroba
Rubartha)

tak* *i€$ 56

4. Leptospiroza tak* fti€s 56
5. Inne nD powyisze oyarz inne niZ przeciw
wSciekliZnie szczepienia

tak* ftist 56

Rodzaj szczepienia KOTY Liczba
zaszczepionych

zwierzat
1. Panleukopenia +eka nie*
2. Kaliciwiroza +akt nie*
3. Herpeswiroza +akt nie*
4. Bialaczka +akt nie*
5. Inne niZ powyZsze oraz inne niZ przeciw
wSciekliZnie szczepienia

# nie+
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u. Uwagi, wnioski lub zalecenia wizytuj4cego

Schronisko uruchomione pod koniec listopada 2015 r, w pomieszczeniach adaptowanych,
znajduje siE w trakcie ci4glej rozbudowy.
Schronisko nie posiada w chwili obecnej wyodrgbnionego pomieszczenia do
przechowywania produkt6w Ieczniczychweterynaryjnych, Przechowywane sQ one w
zarrrykanej szafce w pomieszczeniu do wykonywania zabieg6w leczmczych, eo przy
obecnej obsadzie i zakresie wykonywanych zabiegow jest rozwiEzaniemwystarctajq"y^.
WigkszoSi zabiegow leczmczych, w tym wszystkie powazniejsze wykonywana jesi w'
Zakladzie L e c zmczy m dl a Zw i er z4t,

i podpis
uj4cego


