
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO 

ZWIERZĘCIA LUB ZWIERZĘCIA, KTÓRE ULEGŁO WYPADKOWI DROGOWEMU                                  

Z TERENU GMINY TERESIN 

 

1. Urząd Gminy Teresin przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się 

dłuższy czas , okaleczonych, wyglądających na chore.  

 

2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmowane są tylko i wyłącznie przez Urząd 

Gminy Teresin pod numerami 46 86425 62 , 46 864 25 31 lub osobiście w siedzibie Urzędu 

(Teresin, ul. Zielona 18)w godzinach 800-1600 (poniedziałek – środa ),  700 -1500  (czwartek – 

piątek.) Zgłaszający zwierzę,  podaje  miejsce przebywania zwierzęcia i w miarę możliwości 

współpracuje z Urzędem Gminy do czasu przybycia pracowników Schroniska. 

3. Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. 

4. Zwierzę zostaje odłowione przez  firmę  Tomvet – Psiakowo S.C. Jolanta i Tomasz 

Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu, ul. Chełmońskiego 31 (tel. 693 691 963)  

5. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ( w sprawach 

niecierpiących zwłoki) odłowienie bezdomnego zwierzęcia  należy zgłaszać bezpośrednio pod 

nr telefonu: 693 691 963. 

6. Odłowione zwierzę trafia do Schroniska Psiakowo i spółka z siedzibą w Piotrowicach    

24A, gm. Bielawy (tel.693-691-963)  

7. Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych  ( również dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Gminy 

oraz całodobowo do Przychodni Weterynaryjnej  VETPLANET S.C.  Waldemar Pojawa, 

Piotr Przedlacki, Kamila Pojawa – Dąbrowska z siedzibą w Sochaczew, Rozlazłów 31B 

(602 616 962, 600 340 557). 

8. Koszty leczenia zwierząt powypadkowych zgłoszonych do innej przychodni 

weterynaryjnej niż ta , z którą  Gmina Teresin ma podpisaną umowę,  nie będą 

finansowane przez Gminę. 

9. Mieszkaniec Gminy Teresin posiadający psa lub kota może uzyskać dofinansowanie w 

wysokości 50% wartości zabiegu na wykonanie kastracji lub sterylizacji zwierząt / dotyczy 

jednej sztuki rocznie z gospodarstwa/ . Można również ubiegać się o dofinasowanie 50% 

kosztów eutanazji miotu kociąt /szczeniąt. Uzyskać można również dofinansowanie w 

wysokości 50% kosztów na oznakowanie psa. W  celu uzyskania dofinansowania powyższych 

zabiegów należy zgłosić się do Referatu Mienia i Środowiska ( Teresin, ul. Zielona 18, I piętro) 

Gmina wydaje zlecenie  na wykonanie powyższych zabiegów do  przychodni  weterynaryjnej,  z 

którą Gmina ma podpisaną umowę. 

 

.Samodzielne dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub 

innego schroniska, niż te z którymi Gmina Teresin ma podpisane umowy 

skutkuje przejęciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym 

również odpowiedzialności finansowej. 


