
Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia, 
które uległo wypadkowi drogowemu z terenu Gminy Pacyna  

Urząd Gminy Pacyna przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się 
dłuższy czas, okaleczonych, wyglądających na chore lub wygłodzone. Więcej informacji pod 
linkiem: https://pacyna.mazowsze.pl/ w zakładce „Odpady i bezdomne zwierzęta”. 
 
CO ROBIĆ W RAZIE ZNALEZIENIA BŁĄKAJĄCEGO SIĘ LUB RANNEGO 
PSA/KOTA 

1. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmowane są tylko i wyłącznie przez Urząd 
Gminy Pacyna pod nr tel. 242858054 wew. 7 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pacyna 
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku. 
Zgłaszając zwierzę, należy: 

• określić ilość zwierząt oraz ich wielkość, 

• wskazać miejsce przebywania zwierzęcia w danej chwili i w miarę możliwości 
współpracować z Urzędem Gminy do czasu przybycia pracowników Schroniska, 

• zrobić zdjęcie i przesłać na adres: ok@pacyna.mazowsze.pl.  
 
2. Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.  

3. Zwierzę zostaje odłowione przez firmę: WOLF Hubert Kaczorowski Swoboda 8, 09-550 
Szczawin Kościelny, e-mail: kuba.kaczor@vp.pl , kontakt tel. 5130354945. Po godzinach pracy 
Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy (w sprawach niecierpiących zwłoki) 
odłowienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłaszać bezpośrednio pod nr telefonu: 532 525 079 
lub na Posterunek Policji w Pacynie-Dzielnicowy na terenie gminy Pacyna kom. 691211279. 

4. Odłowione zwierzę trafia do Schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę. 

5. Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt lub wtargnięcie zwierząt dzikich na tereny 
zamknięte należy zgłaszać do Urzędu Gminy Pacyna pod nr tel. 242858054 wew. 7 lub 
osobiście w siedzibie Urzędu Pacyna ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna w godzinach 7:30 – 
15: 30 od poniedziałku do piątku. Całodobowo na Posterunek Policji w Pacynie-Dzielnicowy 
na terenie gminy Pacyna kom. 691211279 jak również do Gabinetu Lekarsko-Weterynaryjnego, 
lek. wet. Marcin Skonieczny tel. 609962445, z którym gmina ma podpisaną umowę. 

6. Koszty leczenia zwierząt powypadkowych zgłoszonych do innej przychodni weterynaryjnej niż 
ta, z którą Gmina Pacyna ma podpisaną umowę, nie będą finansowane przez Gminę. 

7. Dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub innego schroniska, niż 
te z którymi Gmina Pacyna ma podpisane umowy skutkuje przejęciem na siebie 
całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym również odpowiedzialności 
finansowej. 

8. Informacje na temat telefonów alarmowych: 

• 999 -pogotowie ratunkowe, 

• 998 -straż pożarna, 

• 997 -policja, 

• 112 -telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych. 

https://pacyna.mazowsze.pl/

