Załącznik nr 4
do ogłoszenia o konkursie
Nr KZP/OŚR/5/2022
OPIS SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ul. Wincentego Witosa 96 w Radomiu
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt położone jest w Radomiu przy ul. Wincentego
Witosa 96, na działce o nr ew. 4/9 ark. mapy 197, obręb 0230-Wincentów
o powierzchni 1,2155 ha. Zostało wybudowane w 2002 r. i stanowi własność Gminy
Miasta Radomia. Teren Schroniska jest ogrodzony.
Nieruchomość od strony zachodniej graniczy z PPUH Radkom, od pozostałych stron
z obszarami zalesionymi.
Na terenie nieruchomości znajdują się następujące obiekty :
1) budynek administracyjny – w jego skład wchodzą:
3 pomieszczenia biurowe
pomieszczenie gabinetu weterynaryjnego z salą zabiegową
pomieszczenie socjalne dla pracowników
szatnia dla pracowników
węzeł sanitarny z natryskiem, umywalka i wc
pomieszczenie magazynowe na suchą karmę
kuchnia do przygotowywania pożywienia dla zwierząt wraz z wyposażeniem
2) pawilony dla zwierząt:
36 boksów z częścią wybiegową o wym. 3,20m x 3,00m
30 boksów z częścią wybiegową o wym. 3,40m x 2,90m
30 boksów z częścią wybiegową o wym. 1,50m x 2,00m
16 małych boksów z częścią wybiegową o wym. 0,75m x 1,10m
12 boksów z częścią wybiegową o wym. 1,50m x 10m
4 boksy małe
4 boksy o wymiarach 2,00m x 2,20m, obok obiektu znajduje się piaszczysty
wybieg dla psów,
3) boksy mobilne dla zwierząt w ilości 26 sztuk w wersji łącznej z możliwością
rozbudowy,
4) szambo - ścieki odprowadzane są do zbiornika dwukomorowego o pojemności
30m3 +20m3 oraz jednokomorowego o pojemności 30m3 .
Budynki Schroniska zaopatrywane są w wodę z wodociągu zlokalizowanego na
terenie PPUH Radkom - woda przeznaczona do celów bytowo – gospodarczych
i ppoż.
Ogrzewanie budynków – elektryczne, wentylacja. W pomieszczeniach
administracyjnych posadzki z płytek oraz umalowane ściany. W 2013 r. została
wyremontowana kuchnia, gdzie przygotowywane są posiłki dla zwierząt (malowanie
i odgrzybianie pomieszczenia). Kuchnia wyposażona jest w wentylację nawiewową
oraz w 2 okapy.
W 2012 r. został przeprowadzony pierwszy etap remontu rynien ściekowych.
W latach 2013 - 2018 wykonano generalny remont boksów w Schronisku.
W ramach modernizacji zostały wymienione posadzki na wybiegach, wymieniono

drewniane podesty, zniszczone elementy słupków ogrodzeniowych, naprawiono
i wymieniono siatki ogrodzeniowe oraz wykonano nowe rynienki ściekowe.
Pozostałe nie wyremontowane betonowe podłoża boksów bytowych dla zwierząt
(wylewki) wymagają
bieżących napraw i konserwacji dla zachowania
bezpieczeństwa zwierząt.
Na wyposażeniu Schroniska znajduje się:
- kontener na odpady stałe KP-7 (zakupiony w 2021 r.) ,
- czytnik do identyfikacji elektronicznej zwierząt typ SMALL READER .
- boksy mobilne dla psów - 26 szt. (wyremontowane w 2021 r.)
- samochód marki DACIA DOKKER VAN wersja CONFORT 1,6SCe 100 LPG,
rok produkcji 2018, o pojemności silnika 1598 cm 3 , nr rejestracyjny WR232AP,
- komputer,
stanowiące własność Gminy Miasta Radomia.
Aktualnie w boksach bytowych przebywa od 2-10 zwierząt, a w boksach dla zwierząt
agresywnych 1-2 zwierząt.
Miesięcznie do schroniska trafia średnio ok. 50 zwierząt.
Stan zwierząt w schronisku:
na dzień 31 marca 2022 r.: 388 zwierząt, w tym: 361 psy i 27 koty.
Zwierzęta do schroniska przekazywane są wyłącznie przez Straż Miejską
w Radomiu, która obsługuje wszystkie interwencje z udziałem zwierząt zgłaszane
przez mieszkańców miasta.
Wszystkie zwierzęta przebywające w schronisku są wysterylizowane lub
wykastrowane za wyjątkiem przypadków, u których ze względu na stan zdrowia lub
wiek nie można było ich wykonać oraz oznakowane mikroczipem i zarejestrowane
w bazie danych prowadzonej przez Gminę.
Ww. obiekty i środki zostaną użyczone Oferentowi wybranemu w postępowaniu
konkursowym na cele realizacji zadania publicznego.

