Procedura dot. postępowania z dzikimi zwierzętami
pojawiającymi się na terenie gm. Miasto Puławy, poza obszarem ich naturalnego
bytowania
/„zwierzęta wolno żyjące (dzikie)", zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020 poz. 638 j.t.), to zwierzęta
nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka /
1. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące pojawienia się dzikich zwierząt
na terenie miasta, przeprowadzając w miarę możliwości szczegółowy wywiad
(lokalizacja i opis zdarzenia, opis zwierzęcia, dane osoby zgłaszającej, w tym
nr telefonu kontaktowego). Każdorazowe zdarzenie powinno być wpisywane do książki
interwencji.
2.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej weryfikują zgłoszenia, korzystając z monitoringu lub
dokonując kontroli w terenie. W razie konieczności zapewniają zabezpieczenie terenu
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej przy wyłapywaniu lub usypianiu dzikiej
zwierzyny lub zwracają się do Policji o udział w zabezpieczeniu terenu i ewentualne
zestrzelenie zwierzęcia (w odległości powyżej 500m od miejsca zebrań publicznych
w czasie ich trwania lub w odległości powyżej 100m od zabudowań mieszkalnych) po decyzji lekarza wet. uczestniczącego w akcji

3. Straż Miejska, po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, zawiadamia:
 lekarza weterynarii Pana Jacka Krasuckiego - Przychodnia dla Zwierząt „AnimalWet” tel. 607 300 644 w celu oceny stanu zdrowotnego zwierzęcia i udzielenia
ewentualnej pierwszej pomocy weterynaryjnej na miejscu zdarzenia, a w razie
konieczności podjęcia decyzji o eutanazji zwierzęcia
 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, podając wszystkie uzyskane
szczegóły dotyczące zdarzenia w celu odłowienia zwierzęcia:
- do godz. 15.00 – Schronisko dla bezdomnych zwierząt: tel. 667 706 607
- po godz. 15.00 – tel. 691 979 161
W razie konieczności zawiadamia się:
- Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop” /nr tel. 664 753 595 - prezes Andrzej Oleksa lub Koło
Łowieckie nr 72 „Bekas” /nr tel. 697 069 987 - Marek Lenart/ w celu: określenia
docelowego miejsca wypuszczenia zdrowego zwierzęcia oraz w razie konieczności
bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia jego zestrzelenia przez osobę uprawnioną do
użycia broni palnej zgodnie z przepisami prawa.
- Nadleśnictwo Puławy /nr tel. 81 886 42 41 w godz.7.00-15.00/.
4. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach wyłapują zwierzę:
a) w przypadku zwierząt niewymagających natychmiastowej pomocy weterynaryjnej
przewożą je w miejsce wskazane uprzednio przez myśliwego lub pracownika
Nadleśnictwa Puławy. Ustalono podział Miasta na 2 obszary wywozu zwierzyny z
miejsca zdarzenia:
- w przypadku zdarzenia dziejącego się na północ od ul. Lubelskiej i ul. Piłsudskiego zwierzęta wywozi się do
kompleksu leśnego obwodu łowieckiego nr 151,
dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 91 „Azotrop”,
- w przypadku zdarzenia dziejącego się na południe od ul. Lubelskiej i ul. Piłsudskiego
- zwierzęta wywozi się do kompleksu leśnego obwodu łowieckiego nr 204,
dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 72 „Bekas”.
b) w przypadku zwierząt wymagających dalszej interwencji weterynaryjnej - przewożą
je do ośrodka rehabilitacji, działającego na podstawie zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym:

Lp.

Nazwa ośrodka
rehabilitacyjnego

Adres ośrodka

Poleski Park Narodowy

Załucze Stare
22-234 Urszulin
ul. Lubelska 3A

2.

Poleski Park Narodowy

Załucze Stare
22-234 Urszulin
ul. Lubelska 3A

3.

Ośrodek rehabilitacji
zwierząt w Niemcach

4.

Katedra i Klinika
Chirurgii Zwierząt
Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej
Akademii Rolniczej
w Lublinie

1.

5.

Fundacja Lubelska
Straż Ochrony
Zwierząt

ul. Spacerowa 8
21-025 Niemce
Katedra i Klinika
Chirurgii
Zwierząt w
Lublinie
ul. Głęboka 30
20-612 Lublin
- otwarta
codziennie w
godz.8.00-20.00
Romanówka 22
24-204
Wojciechów

Kontakt
z ośrodkiem
tel.: 82 57-13071
fax: 82 57-13003
tel.: 82 57-13071
fax: 82 57-13003
tel.: 668-854091

Gatunki zwierząt objęte
opieką w ośrodku
rehabilitacyjnym
gady, ptaki i ssaki
ptaki i ssaki (borsuk, kuna
leśna, kuna domowa,
wydra, dzik, sarna, jeleń
szlachetny, łoś)
ptaki

tel.:
81 44-56-193

ptaki

tel.: 669-190202

ptaki (brodzące,
grzebiące, jastrzębiowe,
sokołowe, żurawiowe,
sowy, wróblowe) i ssaki
(psowate, kotowate,
jeleniowate, świniowate)

c) w przypadku zwierząt padłych lub poddanych koniecznej eutanazji podczas
interwencji - przewożą zwłoki do najbliższego zakładu utylizacji.

