
REGULAMIN 

GMINNEGO PUNKTU TYMCZASOWEGO PRZETRZYMYWANIA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Gminny punkt tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt zwany w dalszej 

części Regulaminu „Przytuliskiem”  zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście przy ul. Polnej 

2. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Przytuliska. 

 

§ 2 

Przyjmowanie zwierząt 

 

1. Do Przytuliska przyjmowane są bezdomne psy z terenu gminy Zawichost, po uzgodnieniu                 

z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

lub upoważnionym przez Kierownika Referatu pracownikiem. 

2. Zwierzęta przyjmowane są wyłącznie przez osobę z którą Gmina ma zawartą umowę zlecenia 

na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w Przytulisku. 

3. Wymieniona w ust. 2 osoba przekazuje wyznaczonemu pracownikowi Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do którego zadań należy 

prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych do Przytuliska, następujące dane: 

a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, płeć, maść, oznakowanie  

b) data przyjęcia do Przytuliska wraz z informacją na temat osoby przekazującej psa do 

Przytuliska oraz okoliczności, na podstawie których trafił do Przytuliska 

c) data opuszczenia Przytuliska, w tym przekazania do Schroniska oraz imię, nazwisko  

i adres osoby, której przekazano zwierzę, w przypadku zgłoszenia się właściciela bądź 

przeprowadzenia adopcji 

d) data zgonu zwierzęcia, z podaniem przyczyny. 

 

§ 3 

Przetrzymywanie psów 

 

1. Przytulisko służy do czasowego przetrzymywania wyłapanych i dostarczonych psów w celu 

odbycia kwarantanny. 

2. Osobą uprawnioną, do wpuszczania osób trzecich na teren Przytuliska jest osoba z którą Gmina 



ma zawartą umowę zlecenia na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

znajdującymi się w Przytulisku. 

3. Zwierzęta są objęte opieką weterynaryjną, polegającą m.in. na wykonywaniu przez uprawnioną 

jednostkę weterynaryjną wszelkich szczepień i innych niezbędnych usług weterynaryjnych, 

wynikających z zaleceń lekarza weterynarii.  

 

§ 4 

Wydawanie zwierząt 

 

1. Pies może zostać wydany właścicielowi, po uprzednim udokumentowaniu swoich praw 

właścicielskich do zwierzęcia (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko 

wściekliźnie, inne dokumenty, przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa 

dopuszcza się pisemne potwierdzenie świadków). 

2. Psy wydawane są wyłącznie przez osobę, z którą Gmina zawarła umowę na sprawowanie 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu 

Gospodarki Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub upoważnionym przez 

Kierownika Referatu pracownikiem. 

3. Nie wydaje się psów dzieciom i młodzieży do lat 18-tu, osobom znajdującym się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę  

z powodu znęcania się nad nim, lub z braku należytej opieki. 

 

§ 5 

Wolontariat 

 

1. Na terenie Przytuliska dopuszcza się możliwość współpracy w ramach tzw. wolontariatu,  

w zakresie wykonywania świadczeń polegających na pielęgnacji i socjalizacji zwierząt, 

wyprowadzaniu na spacery, poszukiwaniu nowych właścicieli, odbywaniu wizyt przed  

i poadopcyjnych, uczestniczeniu w interwencjach, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

2. Zainteresowane osoby zobowiązane są do zgłoszenia siebie jako wolontariusza Kierownikowi 

Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub 

upoważnionym przez Kierownika Referatu pracownikowi. 

3. Wolontariat w Przytulisku działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień 

zawieranych z Gminą. 

4. Wolontariuszem może być wyłącznie osoba: 

 pełnoletnia, która przed dniem zawarcia Porozumienia o współpracy ukończyła 18 rok 

życia, 

 przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną, 



 nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wolontariatu  

w „Przytulisku” 

5. Zakres świadczonych prac przez wolontariusza określony jest w Porozumieniu o współpracy, 

zawartym z wolontariuszem. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej, w formie aneksu do 

Porozumienia, pod rygorem nieważności. 

6. Wolontariusz przebywający na terenie „Przytuliska” ma obowiązek: 

 każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście 

obecności, 

 przestrzegania zapisów Porozumienia o współpracy pod rygorem jego natychmiastowego 

rozwiązania, 

 przestrzegania zasad bhp. 

7. Zasady bezpiecznego wykonywania wolontariatu w „Przytulisku”: 

1. Wolontariuszowi nie wolno: 

 drażnić zwierząt, krzyczeć bez powodu, 

 podejmować jakichkolwiek czynności bez zgody Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

 dopuszczać do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami przez osoby niepowołane, 

 wchodzić do kojców zwierząt bez pozwolenia, 

 spuszczać psów ze smyczy podczas spacerów, 

2. Wolontariuszowi nakazuje się zachować szczególne środków ostrożności w bezpośrednim 

kontakcie ze zwierzętami. 

§6 

 

Za bezpośredni nadzór i kontakt z wolontariuszami odpowiada  Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

§ 7 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Przytuliska. 


