
„Anioły ze szkoły”  

1..Gdzie znajduje się schronisko do którego trafiają bezdomne zwierzęta z terenu naszej  

Gminy? 

CzS:  Jest to Schronisko Fundacji  S.O.S. dla Zwierząt „Psia Chata”. Bezdomne psy i koty 

będą dostarczane do schroniska przez firmę PUPHW „GABI” Gabriela Bartoszek z Żędowic. 

2.Do kogo należy się zgłosić gdy : 

         - znajdziemy błąkającego się psa lub kota 

CzS:   Zgłaszamy się do Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska przy UG.             

Osobą odpowiedzialną  jest p. Czesław Sankowski  774695524 wewn. 2;  a po godzinach 

pracy urzędu i w dni wolne od pracy  tel - 600036229; 

         - znajdziemy domowe zwierzę wymagające szybkiej pomocy weterynaryjnej 

CzS: :   Zgłaszamy się do Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska przy UG lub 

do weterynarza, z którym gmina ma podpisaną umowę.   W tym roku jest to p. Jezierska- 

Kupka   i gabinet weterynarii Doggy Dream w Opolu, ul. Niemodlińska 19/14;                       

tel -691-855-548 

         - znajdziemy ranne dzikie ( leśne ) zwierzę wymagające szybkiej  pomocy 

weterynaryjnej   

CzS:  Najlepiej zadzwonić na policję lub pod numer alarmowy 112 

3. W jaki sposób poszukuje się  właścicieli/nowych właścicieli dla zwierząt, które trafiły 

pod opiekę Gminy ? 

CzS:  Zajmuje się tym schronisko w Chorzowie, do którego trafiają zwierzęta. Umieszczają 

ogłoszenia na swojej stronie internetowej, szukają w bazie danych  psów  zaczipowanych. 

4.Co to jest odławianie zwierząt i na czym polega, kto się tym zajmuje na terenie naszej 

Gminy, jak się z nim skontaktować? 

CzS:   Jest to wyłapywanie błąkających się, bezdomnych zwierząt przez firmę do tego 

przygotowaną. W przypadku naszej gminy jest to firma PUPHW „GABI” Gabriela Bartoszek, 

Żędowice, ul. Dworcowa 2. 

5. Na czym  polega zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt? 

CzS:   Polega to sterylizacji i kastracji zwierząt. Koszty zabiegów pokrywa gmina. 

6. Jak wygląda w naszej Gminie sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi?  

CzS:  Są ludzie, którzy z własnych środków i z dobrego serca dokarmiają zwierzęta. Gmina 

natomiast może pokryć koszty sterylizacji  kotek. Trzeba zgłosić się do UG i przedstawić 

sprawę. 



7. Gdzie znajduje się gospodarstwo rolne do którego trafiają zwierzęta gospodarskie, jakie 

zwierzęta są najczęściej odbierane właścicielom i dlaczego? 

CzS:  Taka umowa jest podpisana z gospodarstwem w Chróścicach, ul. Babilas 21. Jednak 

do tej pory nie było konieczności odbierania zwierząt właścicielom. 

8. Jakie zadania dotyczące zwierząt  ma policja?   Kiedy należy się do nich zgłosić? 

CzS:  Wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać na policję lub 

skontaktować się z Urzędem Gminy, na terenie której doszło do wypadku. 

DZIĘKUJEMY  ZA  WYWIAD 

 

*************************************************************************** 

PS 

Każda gmina ( miasto ) w Polsce musi mieć podpisaną stosowną umowę z gabinetem 

weterynaryjnym  na całodobowe świadczenie  usług  w zakresie pomocy bezpańskim 

zwierzętom domowym, które uległy wypadkom. Tylko  OD  NAS  ZALEŻY  CZY  TE  ZADANIA  

BĘDĄ  WŁAŚCIWIE  REALIZOWANE, bowiem nie zawsze  urzędy chcą ponosić koszty takich 

interwencji. 

Inaczej jest Jeśli wypadkowi ( np. wypadkowi drogowemu ) uległo zwierzę leśne, dziko 

żyjące.  Rannemu zwierzęciu jesteśmy zobowiązani  udzielić pomocy.  Jest nią choćby 

powiadomienie odpowiednich służb: policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii czy 

pracownika Służby Leśnej  lub Parków Narodowych.  Oni mają uprawnienia do pomocy lub 

skrócenia cierpień rannego  zwierzęcia 

Kierowców, którzy uciekną z miejsca potrącenia, czeka słona kara. Grozi im kara aresztu 

lub grzywny. Sąd może orzec nawiązkę do 1 tys. złotych na cele charytatywne.                      

Z ustawy o ochronie zwierząt wynika iż: "Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił 

zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub 

zawiadomienia jednej ze służb (art. 25)".  

Zawiadomienie o wypadku i odpowiednie zaświadczenie policji jest też potrzebne przy 

uzyskaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd. 

 

 


