ZARZĄDZENIE NR.3/2009
KIEROWNIKA KOMUNALNEGO SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄTR
W SOSNOIWICACH
z dnia 25 września 2009

w sprawie ustalenia regulaminu
Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach

REGULAMIN
KOMUNALNEGO SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWICACH

I. Zadania Schroniska

Schronisko ma za zadanie w szczególności:
1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych
lub z innych przyczyn bezdomnych.
2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.
3. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem,
jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.
4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów,
oraz wyjątkowo agresywnych psów, zagrażających personelowi Schroniska i innym
zwierzętom tam będącym.
5. Współpraca z Powiatowym Zakładem Weterynarii w zakresie:


szczepień ochronnych psów przeciwko wściekliźnie.

6. Ograniczanie populacji zwierząt w Schronisku poprzez stosowanie środków
antykoncepcyjnych oraz sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt przebywających
w Schronisku (po otrzymaniu na ten cel odpowiednich środków).
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7. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego, którego celem jest zbieranie rannych,
bezpańskich, błąkających się zwierząt. Stosowanie punktu 7 nastąpi pod warunkiem:


przeszkolenia załogi Schroniska w kierunku podejmowania zwierząt;



zabezpieczenia w odpowiedni sprzęt do łapania zwierząt;



zabezpieczenia w odzież ochronną;



wyposażenie Schroniska w odpowiednio przystosowany do tego celu samochód.

Bez

spełnienia

powyższych

warunków

obowiązuje

zakaz

prowadzenia

działalności zapisanej w punkcie 7.

Zakazuje się przyjmowania zwierząt do Schroniska na okres obserwacji w
kierunku wścieklizny.

II Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Schronisku

1. Do Schroniska są przyjmowane psy z Gmin, które współfinansowały koszty
budowy Schroniska.
2. Każda Gmina ma określoną ilość stanowisk w Komunalnym Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Liczba ta została wcześniej zadeklarowana
przez każdą z Gmin.
3. Każda Gmina zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do
wyłapywania oraz transportu bezdomnych psów do Schroniska.
4. Każda Gmina informuje telefonicznie o terminie dostarczenia psa oraz osobie,
której powierzono dostarczenie psa.
5. Gmina ma obowiązek wydawania pisemnej decyzji o przekazaniu psa do
Schroniska osobie prywatnej chcącej umieścić zwierzę z danej Gminy w
Schronisku.
6. Pracownik przyjmujący psa do Schroniska wypełnia potwierdzenie przyjęcia psa,
w którym zawarte są informacje o osobie dostarczającej psa, w którym zawarte są
informacje o osobie dostarczającej psa, Gminie, w którym dane zwierzę zostało
schwytane, oraz krótkim opisie zwierzęcia (maść, wiek, płeć).
7. Do Schroniska zostaje przyjęty każdy pies, z wyjątkiem tych, które okaleczył
człowiek lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest zarażone
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wścieklizną. W przypadku, gdy bezdomne zwierzę okaleczyło człowieka lub
istnieje podejrzenie, że jest zarażone wścieklizną zostaje ono doprowadzone przez
pracownika Schroniska do lecznicy dla zwierząt.
8. Zwierzęta są przyjmowane do Schroniska przez kierownika, lub pracownika przez
niego wyznaczonego.
9. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru:


z wpisem daty przyjęcia;



jego opisem;



określeniem płci;



danymi personalnymi osoby doprowadzającej, wpis winien zawierać datę,
miejsce znalezienia zwierzęcia oraz inne okoliczności towarzyszące całemu
zdarzeniu. Dane te mogą być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia.

10. Kierownik ma obowiązek prowadzić rejestr psów przyjętych do Schroniska.
11. Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje
każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa
lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu lub uśpieniu
zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).
12. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się z
warunkami panującymi w Schronisku, oraz w celu odbycia kwarantanny.
Szczególnej obserwacji i izolacji muszą być poddane zwierzęta przywiezione z
lasu (przywiązane do drzewa lub błąkające się po lesie). Wystąpić może
zagrożenie wścieklizny nabytej od dzikich zwierząt. Kwarantanna powinna trwać
14 dni. O fakcie dostarczenia czworonoga z lasu niezwłocznie należy powiadomić
lekarza weterynarii.
13. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną
pobudliwość należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.
14. Zaświadczenie o szczepieniu czworonoga przeciwko wściekliźnie należy
przechowywać wg rejestru psa.
15. Niezależnie od Rejestru Schronisko prowadzi oddzielną Kartę Ewidencyjną
Zwierzęcia, w której uwidoczniona jest historia pobytu psa w Schronisku,
wszystkie zabiegi oraz zastosowane leki.
16. W szczególnych przypadkach do Schroniska są przyjmowane zwierzęta od osób
indywidualnych po ówczesnym dokonaniu wpłaty na konto Schroniska.
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Przekazana kwota jest wysokością rocznego utrzymania psa w Komunalnym
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.
17. Właściciel zwierzęcia, oddający je do Schroniska, zobowiązany jest do:


Przekazania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie,
jeśli takie posiada;

 Przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia, jeśli taką posiada;


Udzielenia informacji dotyczących zwierzęcia: powód oddania, stan zdrowia i
przebyte przez zwierzę choroby, cechy charakteru zwierzęcia;

 Uiszczenie obowiązującej opłaty.

III Czystość i pielęgnacja zwierząt

1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków higienicznych należy:


na bieżąco usuwać nieczystości;



utrzymywać budynki, wybiegi, obejścia i inne pomieszczenia w czystości.

2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:


odświeżać lub wymieniać posłania zwierząt, w celu utrzymania higieny;



zwierzęta odrobaczać, kąpać, stosować środki do usuwania pasożytów (pchły,
wszy);



zwierzęta chore należy pielęgnować ściśle z zaleceniami lekarza weterynarii.

3. Pracownicy Schroniska nie mają prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z
lekarzem weterynarii:


personel Schroniska informuje kierownictwo o zauważonych objawach
chorobowych zwierząt;



przestrzegać norm żywieniowych opracowanych przez lekarza weterynarii.

4. Normy żywieniowe do wiadomości i uzgodnienia przekazane muszą być
czynnikom dotującym Schronisko w celu zapewnienia odpowiednich środków do
ich przestrzegania:


przestrzegać instrukcji o odkażaniu, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń
oraz podawaniu środków do odrobaczania i pozbawiających insektów.

5. Szczegółowy zakres czynności pracowników Schroniska wyznacza Regulamin
Pracy.
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IV Wydawanie zwierząt

1. W Schronisku obowiązuje czternastodniowy okres pobytu nowo przyjętych
zwierząt. Jest to rodzaj kwarantanny. Celem jest ocena stanu zdrowia i
zachowania zwierząt jak i zgłoszenie się właściciela. Po czternastu dniach
zwierzęta przechodzą na własność Schroniska.


W wyjątkowych sytuacjach, wg decyzji Kierownika Schroniska, zwierzęta
mogą być oddawane nowym właścicielom przed upływem 14 dni pod
warunkiem, że osoba nabywająca zwierzę złożyła na piśmie zobowiązanie
zwrotu zwierzęcia w przypadku zgłoszenia się w ciągu 14 dni, od dnia
przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, osoby posiadającej prawo do tego
zwierzęcia. Nowy właściciel zwierzęcia składa na piśmie oświadczenie, że jest
świadomy tego, iż wierzę przez niego adoptowane nie zostało zaszczepione
przeciwko wściekliźnie i że bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia
psa.

2. Właściciele zwierząt maja prawo do ich odebrania po udowodnieniu swojej
własności. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po nie w ciągu 14 dni, od
dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, Schronisko ma prawo wydać je
nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela oraz nowe miejsce pobytu
zwierzęcia nie mogą być ujawnione – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926).
3. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Schronisku mają
prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności (książeczka
zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, lub kwit
potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa, inne dokumenty). Przy
braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się
potwierdzenie pisemne świadków. Zachowanie psa, reakcja na imię może też
być potwierdzeniem własności czworonoga. Właściciel psa ma obowiązek
pokryć koszty związane z utrzymaniem psa w Schronisku, szczepienia,
koszty leczenia (gdy zachodzi konieczność leczenia).

5

4. Zwierzęta mogą być wydawane właścicielom lub nowo nabywającym po
zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i po zbadaniu przez Schroniskowego
lekarza weterynarii.
5. Zwierzęta należy wydawać ludziom, którzy są w stanie zapewnić im należytą
opiekę. Kierownik Schroniska lub pracownik przez niego wyznaczony
powinien uzyskać jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, w jakich
warunkach zamierza opiekować się i do jakiego celu ma służyć mu zwierzę.
6. Nie wolno wydawać zwierząt:


dzieciom i młodzieży do lat 18;



osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia
(obroży szelek i smyczy);



osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt
pobudliwym;



osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad
nim, lub z braku należytej opieki - w sprawach budzących wątpliwości należy
współpracować z inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami;



osobom podejrzanym o handel zwierzętami;



zwierząt chorych, szczennych suk, karmiących opiekujących się szczeniakami
suk. Szczeniąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem jest zgłoszenie się
właścicieli zwierząt;



do organizowanych psich walk.

7. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska w tym właściciele zwierząt,
obowiązana jest do:


Obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacją o nim udzieloną przez
pracownika Schroniska;



Podpisania umowy adopcyjnej;



Posiadania przyrządów do zabrania psa ze Schroniska (smycz, obroża, szelki).

8. Kierownik Schroniska lub osoba przez niego upoważniona podpisuje umowę
adopcyjną i zapisuje w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres, numer
telefonu, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która
swoje dane potwierdza czytelnym, własnoręcznym podpisem. Schronisko
wydaje książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień. Właściciel
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odnalezionego czworonoga w Schronisku zobowiązany jest pokryć koszty
utrzymania psa według ustalonej stawki dziennej.
9. Nabywający zwierzę ze Schroniska podpisuje zgodę na kontrolę zwierzęcia
przez pracowników Komunalnego Schroniska w Sosnowicach.

V Usypianie zwierząt

1. Eutanazji podlegają:


zwierzęta nieuleczalnie chore – na podstawie diagnozy schroniskowego
lekarza weterynarii;



urodzone w Schronisku lub przywiezione ślepe mioty z tym, że Schronisko ma
prawo zatrzymać jedno szczenię przy suce;



inne zwierzęta niezdatne do dalszego chowu wg decyzji Schroniskowego
lekarza weterynarii.

2. Usypiania dokonuje się w lecznicy lub w Schronisku, w pomieszczeniu do tego
celu przystosowanym bez udziału osób postronnych innych zwierząt. Pracownik
Schroniska opiekujący się usypianym zwierzęciem ma obowiązek towarzyszyć mu
do samego końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do
czworonoga).
3. Usypianie zwierząt może odbywać się wyłącznie w oparciu o aktualne i
obowiązujące w tym zakresie przepisy służb weterynaryjnych Ustawę o Ochronie
Zwierząt z 1997 roku z późniejszymi zmianami w tej Ustawie.
4. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i
przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, udręczeń sam
zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób
humanitarny i jedyny dopuszczający przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).
5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu
zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone. Niedozwolone jest
usuwanie zwłok zwierzęcych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi.
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VI Działalność Hotelowa

Komunalne Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach nie
prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.

VII Godziny przyjęć w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Komunalne Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach
przyjmuje interesantów we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7 00 - do 20 00.
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