
Jeżeli pies żyje na dworze, 
musi mieć zapewnioną budę 
chroniącą przed warunkami 
atmosferycznymi.
Buda musi chronić przed zim-
nem, upałem, opadami. Musi 
być szczelna, izolowana od 
podłoża, z nieprzemakającym 
dachem i ścianami, z wyściółką 
wewnątrz. Każdy pies musi 
posiadać własną budę. Teren 
wokół niej powinien być 
utrzymywany w czystości.

Jeżeli pies jest trzymany na 
uwięzi to:

uwięź nie może być krótsza  �
niż 3 m i nie może ona po-
wodować uszkodzeń ciała 
(nie może być zbyt ciasna, 
zbyt ciężka itp.),
na szyi psa musi znajdować  �
się obroża, NIE łańcuch ani 
sznur,
pies może przebywać na  �
uwięzi nie dłużej niż  
12 godzin.

Jeżeli pies przebywa w kojcu, 
to jego wymiary muszą być 
dostosowane do wielkości 
psa i zapewniać mu swobodę 
poruszania się.

Chroń zwierzę przez 
pasożytami!

pchły i kleszcze   �
Zabezpiecz zwierzę specjal-
nymi kroplami lub obrożą za-
kupioną u weterynarza
glisty i tasiemce  �  
Odrobacz swoje zwierzę. 
Należy pamiętać, że glisty 
i tasiemce mogą zarazić ludzi 
i zwierzęta gospodarskie.

Dom, wolność, schronisko  
– zazwyczaj to Ty decydujesz, gdzie się znajdują. 

BąDź oDpowieDzialnym właścicielem! 

Pies musi mieć zapewniony 
stały dostęp do świeżej 
wody pitnej oraz treściwe 
pożywienie.
Brak dostępu do wody prowadzi 
do poważnych chorób a nie-
rzadko do śmierci zwierzęcia. 
Posiłek psa powinien składać się 
z gotowanego mięsa, ryżu czy 
pełnowartościowej karmy. Zimą 
podaje się psu ciepłe, bardziej 
tłuste posiłki, a do wody warto 
dodać trochę oleju.
Psu nie podajemy:  
chleba, wędlin, mleka, przypra-
wianych resztek obiadu.

Zwierzęciu należy zapewnić 
opiekę weterynaryjną. 
Jeżeli zwierzę uległo wypadkowi, 
nie je, nie pije, jest osowiałe, 
należy je zabrać do weterynarza. 
Zwierzę czuje ból i choruje tak 
samo jak człowiek. Utrzymanie 
zwierzęcia w stanie nieleczonej 
choroby jest formą znęcania się.

Pies musi posiadać aktualne 
szczepienia przeciwko 
wściekliźnie. 
Szczepienie psa powinno nastąpić 
najpóźniej 30 dni po ukończeniu 
przez psa 3 miesiąca życia i być 
powtarzane każdego roku.

Wysterylizuj lub wykastruj 
swojego psa/kota.
Zabiegi te są skutecznym, bez-
piecznym i trwałym sposobem 
zapobiegania niekontrolowanemu 
rozmnażaniu zwierząt domo-
wych. Chronią również przed licz-
nymi chorobami (ropomacicze, 
nowotwory, itp.), eliminują ryzyko 
ciąż urojonych oraz ucieczek.

Ulotka wydana przy współpracy: 

Gmina Gniew

Animalsi Gniewf



Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania upewnij się, 
czy widziane przez ciebie zwierzę jest na pewno bez-
pańskie lub bezdomne: zapytaj przechodniów, sprawdź 
czy posiada przy obroży adresówkę, oceń wizualnie 
jego kondycję. Należy pamiętać, że wielu właścicieli 
wypuszcza swoje zwierzęta pozostawiając je bez nad-
zoru. Oczywiście nie jest to odpowiedzialne zacho-
wanie, ale te zwierzęta nie są bezdomne i jeżeli nie są 
ranne, chore lub wyraźnie niedożywione, to raczej 
nie potrzebują naszej pomocy.

Koty wolno żyjące
Koty wolno żyjące tj. koty urodzone lub żyjące na wol-
ności w otoczeniu człowieka, są elementem ekosys-
temu miejskiego i w świetle prawa nie są zwierzętami 
bezdomnymi. Nie należy więc ich wyłapywać i wywo-
zić np. do schronisk, a jedynie stwarzać im dobre 
warunki w miejscach ich obecnego przebywania 
(dokarmiać, udostępniać schronienie). Utrudnia-
nie czy zamykanie dostępu do ich schronień, stanowi 
formę znęcania się. Warto pamiętać, że ich obecność 
w budynkach mieszkalnych w zdecydowany i naturalny 
sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni 
(myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źró-
dłem niebezpiecznych chorób. 

Zwierzęta bezdomne
Zwierzęta bezdomne, które stwarzają zagrożenie, odła-
wiane są przez Gminne Centrum Reagowania (GCR) 
w Gniewie. Ponadto GCR realizuje akcję dokarmiania 
kotów, przy pomocy zarejestrowanych karmicieli.
W celu kontroli populacji i poprawy zdrowotności 
kotów wolno żyjących Urząd Miasta i Gminy Gniew 
finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz lecze-
nie tych zwierząt. Po zabiegach i/lub wyleczeniu 
zwierzęta te wypuszczane są na wolność w miejscu 
dotychczasowego bytowania.

znalazłeś bezpańskiego, zagubionego,  
porzuconego, rannego psa, kota lub inne zwierzę? 

sprawDź, co powinieneś zroBić.

Niedopełnienie obowiązków utrzymania zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt  
jest zagrożone karą grzywny do 100 tys. złotych i/lub pozbawienia wolności do lat 5.

Gdy jesteś świadkiem porzucenia  
lub złego traktowania zwierzęcia,  

zgłoś sprawę na Policję  
(tel. 997 lub 112).

Pamiętaj, że schronisko dla bezdomnych 
zwierząt jest ostatecznością i nigdy nie może 

stanowić docelowego rozwiązania, a wiele 
zwierząt w ogóle nie powinno tam trafić.

Realizacją zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Gniew zajmuje się  
Gminne Centrum Reagowania, znajdujące się przy ul. T. Kościuszki 6 (strażnica OSP) w Gniewie.  

Telefon kontaktowy: 58 535 22 88. 
Godziny urzędowania GCR: pon-pt: 6.00–19.00; sob: 6:00–14:00; w niedziele i święta oraz poza 

godzinami urzędowania GCR, wyłącznie w przypadkach zagrożenia ludzkiego życia  
lub mienia dyżur pełni OSP Gniew.

DZiKie ZWieRZętA

Kiedy interweniować?
Nie ma potrzeby interwencji jeżeli zwierzę nie ma 
na ciele ran, nie wygląda na poważnie osłabione lub 
nie jest w miejscu dla niego niebezpiecznym. W takiej 
sytuacji pozostawiamy je w miejscu znalezienia, w miarę 
możliwości obserwując rozwój sytuacji. Wiele zwie-
rząt pozostawia swoje młode nawet na kilka godzin bez 
opieki i jest to jak najbardziej naturalne.
W przypadku, kiedy stwierdzisz, że pomoc jest konieczna 
należy ograniczyć się do zapewnienia bezpieczeństwa 
i wezwać odpowiednie służby. Pamiętajmy, że dzikie 
zwierzęta traktują człowieka jako potencjalnego drapież-
nika i mogą próbować się bronić. 

Zwierzęta zachowujące się agresywnie
Zdecydowanie większość dzikich zwierząt unika kon-
taktu z człowiekiem, ale od każdej reguły zdarzają się 
wyjątki. Jednym z nich są zwierzęta dokarmiane regu-
larnie przez ludzi lub szukające pożywienia w okolicach 
śmietników czy gospodarstw rolnych - te po prostu 
zatraciły naturalny lęk przed człowiekiem. Sytuacja ta 
wymaga interwencji tylko wtedy, gdy zwierzę zagraża 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Tego typu sprawę 
zgłaszamy Policji lub funkcjonariuszom GCR.

Zwierzęta martwe 
Dzikie zwierzęta, które padły ofiarą wypadków komuni-
kacyjnych powinny być w możliwie krótkim czasie usu-
nięte z obszarów zamieszkałych przez zarządcę drogi 
(w przypadku dróg gminnych: tel. 58 535 28 85, dróg 
powiatowych: tel. 58 773 49 86, dróg wojewódzkich: 
tel. 58 535 28 85). Padlina w lesie czy innym odludnym 
miejscu jest skutecznie usuwana przez drapieżniki, kruki 
czy owady i nie ma potrzeby zgłaszania takich znalezisk.


