
Załącznik Nr 1  
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Rady Miasta i Gminy Kozienice 
z dn. 27.09J2001r. 

Załącznik nr 1 

REGULAMIN 

Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Kozienicach 

I.  Postanowienia ogólne 

Regulamin funkcjonowania Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w 

Kozienicach określa jego organizację i zasady funkcjonowania. 

II.  Zadania Przytuliska 

1. Przyjmowanie do Przytuliska i przetrzymywanie w nim psów bezdomnych. 
2. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt zawierającej 

następujące dane: 
          - opis zwierzęcia ( płeć, rasa, waga, wiek, maść) 

    - okoliczności dostarczenia psa do przytuliska 

a) dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, data zgłoszenia) 

b) miejsce wyłowienia zwierzęcia 

c) data i godzina wyłowienia  
       d) zastosowane środki przymusu 

              e) dane osoby przekazującej i odbierającej psa z Przytuliska             
          - przebieg pobytu psa w Przytulisku 
             a)  przeprowadzenie badania, zabiegi lecznicze, szczepienia. 

3.    Prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej, w której będą dokonywane wpisy 
                 lekarza weterynarii.       

dotyczące okresowych badań (data badania, wykonane zabiegi, wydane 

zalecenia) oraz adnotacje powiatowego lekarza dotyczące przeprowadzonej 

kontroli i wydanych zaleceń. 

4. Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta i gminy przy użyciu środków   

      nie stwarzających zagrożenia dla ich życia lub zdrowia oraz nie zadających 

cierpienia. 

 5.  Zapewnienie co najmniej raz w miesiącu badania zwierząt przez lekarza  

weterynarii. 

6. Poddawanie obserwacji oraz leczenie chorych zwierząt przebywających w 
Przytulisku. 

7. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem. 
8. Usypianie psów ze względów humanitarnych, konieczności sanitarnej oraz 

psów 
nadmiernie agresywnych powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
lub życia ludzkiego, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. 

9. Zapewnienie utylizacji zwłok zwierzęcych. Zwłoki zwierząt należy dostarczyć 
podmiotom zajmującym się utylizacją zwłok zwierzęcych, w okresie letnim w 
ciągu 24h a w okresie zimowym w ciągu 48h. 

 

 

 

 



 

III. Organizacja Przytuliska  

1.   Przytulisko prowadzi administrator, który odpowiedzialny jest za całokształt pracy 
w Przytulisku, jego majątek, właściwą administrację powierzonym mieniem, 
wykonywanie drobnych napraw bieżących, przestrzeganie umowy i niniejszego 
Regulaminu oraz przepisów bhp i ppoż. 

2.   Administrator ma obowiązek zapewnienia zwierzętom warunków bytowych oraz 

opieki lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Administrator prowadzi Przytulisko zgodnie z obowiązującymi przepisami 

sanitarno-weterynaryjnymi, przepisami o ochronie zwierząt oraz uchwałami Rady 

Miasta i Gminy Kozienice. 

4. Administrator czuwa nad prawidłowością obsługi finansowej wynikającej z 

zakresu działalności Przytuliska. 

IV. Zasady przyjmowania zwierząt do przytuliska 

1. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia o miejscu pobytu bezpańskich psów 

podejmuje działania w celu ich doprowadzenia do Przytuliska. 

2. Administrator przyjmuje bezdomne zwierzęta doprowadzane do Przytuliska. 

3. Doprowadzenie do Przytuliska bezpańskiego psa, który pokąsa człowieka, 

wymaga używania specjalistycznych zabezpieczeń przez pracowników 

Przytuliska. 

4. Każde doprowadzone zwierze zostaje oznakowane i wpisane do prowadzonej w 

Przytulisku ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt. 

5. Psy przyjmowane do Przytuliska powinny odbyć kwarantannę przez okres 14 dni 

w wyodrębnionym, pomieszczeniu.  

6. Psy chore, suki w cieczce i zwierzęta agresywne należy przetrzymywać w 

oddzielnych pomieszczeniach. 

7. Administrator lub pracownik dokonuje oględzin nowoprzybyłego zwierzęcia i w 

razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. 

V.        Pielęgnacja zwierząt 

1. Pracownicy Przytuliska muszą odznaczyć się szczególnie humanitarnym    

         stosunkiem do zwierząt, przyjaźnie i łagodnie się z nimi obchodzić.                    

        W szczególności zabrania się:                                                                                     

        - bicia, szarpania i trącenia zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi 
     - złośliwego drażnienia i straszenia zwierząt                 
2.   Administrator zobowiązany jest do: 

a) karmienia zwierząt zgodnie z zasadami żywienia 
b) przestrzegania właściwych zasad pojenia zwierząt 
c) codziennego wypuszczenia na wybiegi 
d) u zwierząt chorych stosowanie wskazanych przez obsługę weterynaryjną 

leków 
zabiegów 

e) meldowanie lekarzowi weterynarii o zauważonych u zwierząt objawach 
chorobowych 

3.   W celu zachowania w Przytulisku należnych warunków higienicznych należy: 

a) odświeżać lub wymieniać posłanie zwierząt aby były czyste i suche 
b) systematycznie oczyszczać i okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał, przeprowadzać dezynfekcję, deratyzację i dezynsekcję klatek, boksów 
i wybiegów dla zwierząt. 

 



VI.      Zasady wydawania zwierząt  

1. Zwierzę może być wydane po odbyciu kwarantanny w Przytulisku osobie 

              zainteresowanej jego przyjęciem 

2. Właściciele mają prawo do odbioru zwierząt po udokumentowaniu lub  

uwiarygodnieniu prawa własności i wniesieniu opłaty w wysokości ustalonej  

uchwalą Rady Miasta, i Gminy Kozienice. Do poboru opłat upoważniony jest  

Administrator. Pobraną opłatę Administrator odprowadza na rzecz Miasta i 

Gminy Kozienice. 

3. Opłaty za wydanie psa przyjmowane są za pokwitowaniem. 

4. Stawka opłat winna być wywieszona na widocznym miejscu w Przytulisku. 

5. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie wraz z 

zaświadczeniem o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 

6. Nie wolno wydawać zwierząt: 
 

a) dzieciom i młodzieży do lat 18 nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów 

b) chorych zwierząt, szczennych suk oraz szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodnia 

życia, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt 

c) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierząt (obroży 

lub szelek i smyczy, kagańca) 

d) osobom nietrzeźwym 

e)  osobom podejrzanych o spekulację i handel zwierzętami 

7. Przytulisko prowadzi rejestr zwierząt wydanych, w którym uwidacznia się imię, 

nazwisko i adres osoby zabierającej zwierzę, która potwierdza swe dane 

własnoręcznym podpisem 

8. Godziny wydawania zwierząt muszą być wywieszone na drzwiach przytuliska na 

widocznym miejscu.  

VII.     Usypianie zwierząt 

1. Usypianie zwierząt może odbywać się wyłącznie na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów. 

2. Usypianie może być dokonywane w Przytulisku i nie może się dokonywać w 
obecności innych zwierząt ani osób postronnych a przeznaczone do uśpienia 
zwierząt musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, tak aby 
zaoszczędzić zwierzętom trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3. Usypianie wyłapywanych, bezdomnych psów może nastąpić w przypadkach 
uzasadnionych i dotyczyć: względów humanitarnych, konieczności sanitarnej 
oraz psów nadmiernie agresywnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. 

4. Zabieg usypiania zwierząt wykonuje lekarz weterynarii. 

5. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w ewidencji 
zwierząt. 



VIII.    Godziny przyjęć interesantów 

         1.   Przytulisko przyjmuje osoby zainteresowane przyjęciem bezpańskiego psa 
               codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach 11

00 
do 14

00
 

2.  Zabrania się osobom przychodzącym do Przytuliska 
 

a) zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu Przytuliska 
b) karmić zwierzęta 
c) drażnić zwierzęta 

3. Osobom nietrzeźwym wstęp do Przytuliska jest zabroniony 

 
 

IX.   Nadzór i kontrola 

1.   Nadzór i kontrola prowadzenia Przytuliska pełni Burmistrz Miasta i Gminy 
Kozienice 

Niniejszy regulamin obowiązuje od daty podpisania umowy na administrowanie 
Przytuliskiem 

 
 


