
PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

 
I. WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

1. Na terenie Gminy Karczmiska odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne w szczególności, psy 

podejrzane o nosicielstwo chorób lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia, a także potrącone 

przez pojazdy mechaniczne. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na zlecenie Gminy przez Schronisko dla 

Zwierząt Bezdomnych z Nowodworu, 21-100 Lubartów, prowadzone przez Małgorzatę Szumiło. 

3. Przypadki zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej, np. udzielenie pierwszej pomocy 

powypadkowej, należy zgłaszać do Pana Tadeusza Błachnio, Gabinet Weterynaryjny z siedzibą 

w Karczmiskach Pierwszych przy ulicy Nadrzecznej 5B, 24-310 Karczmiska 

tel. kontaktowy 606 556 106 lub 81 828 71 78 

 

 

Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach należy kierować pod numery telefonów: 

(81) 828 70 26 wew. 120 - codziennie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu lub 730 399 299  

 

Przekazując zgłoszenia należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer 

kontaktowy!!! 

 

WAŻNE: 

- nie wszystkie psy pojawiające się o odpowiednich porach w danej okolicy są bezdomne, 

- ludzka nieodpowiedzialność za zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po Gminie naraża na 

niebezpieczeństwo wszystkich mieszkańców a przede wszystkim dzieci, 

- dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna, wczesna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót 

do swojego właściciela, 

- od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym 

sposobem w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą 

przyjmowane!!! 

- schronisko dla zwierząt w Nowodworze nie jest placówką charytatywną, za przyjęcie zwierząt Gmina 

Karczmiska ponosi wysokie koszty, 

- w przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po 

uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu 

i pobytu zwierzęcia do schronisku. 

 

II.  SPRZĄTANIE MARTWYCH ZWIERZĄT 

 

W zależności od miejsca, w którym się znajdujemy i pochodzenia nieszczęsnego 

zwierzaka - sprawą zajmują się różni właściciele i zarządcy. 

W świetle prawa, każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby o przedmiotach, 

przeszkodach znajdujących się na drodze. Ponadto, każdy kierowca, który potrąci lub zauważy ranne 

zwierzę ma obowiązek udzielenia pomocy lub zawiadomienia odpowiednich służ o potrzebie udzielenia 

pomocy. Za porządek na drogach odpowiadają ich zarządcy, czyli zarządca województwa, powiatu lub 

wójt. Podmiotem uprawnionym do wydania poleceń uprzątnięcia przeszkody utrudniającej ruch jest 

policja. 

Zgłoszenia dotyczące wypadków drogowych z udziałem dzikich lub bezdomnych zwierząt należy 

bezzwłocznie przekazać pod numer telefonu: 997 

Gmina Karczmiska zapewnia transport nieżywych zwierząt i ich utylizację jedynie w przypadku 

zwierząt bezdomnych i dziko żyjących. 

Zgłoszenia o nieżywych zwierzętach należy kierować pod numery telefonów: 

(81) 828 70 26 wew. 120 - codziennie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu lub 730 399 299  

W przypadku, gdy znany jest właściciel martwego zwierzęcia, to on ponosi koszty uprzątnięcia i 

utylizacji zwłok. Aby poddać martwe zwierzę specjalnej utylizacji należy zgłosić się do firmy, która się 

tym zajmuje lub oddać ciało do lecznicy weterynaryjnej za dodatkową opłatą.  


