Gryfów Śląski: Znaleziono psa, co zrobić?
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Okres urlopowy, to czas wyjazdów i odpoczynku, a jednocześnie najgorszy okres dla zwierząt, które w tych
miesiącach są najczęściej porzucane i krzywdzone.
W okresie wakacji, domowe zwierzęta niejednokrotnie stają się prawdziwym utrapieniem. Okazuje się bowiem, że na
urlop nie możemy zabrać psa, czy kota. Wówczas pojawia się dylemat, co zrobić ze zwierzakiem? I bardzo często w
takich przypadkach nasz „wierny przyjaciel” ląduje na ulicy, bądź jest wywożony gdzieś do lasu.
Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę
pozostaje, jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem, o czym informuje sierż. Dominika Kwakszys KPP
w Złotoryi:
Przez znęcanie się należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w
szczególności: np. zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, bicie zwierząt, przeciążanie zwierząt, transport zwierząt
powodujący ich zbędne cierpienie i stres, złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w
niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w
pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, porzucanie zwierzęcia, a w
szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, stosowanie
okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt, organizowanie walk zwierząt, wystawianie zwierzęcia na działanie
warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego
pokarmu lub wody.
Jeżeli widzimy, że ktoś porzuca zwierzę, wyjechał i pozostawił je bez opieki i nikt do niego nie zagląda, zwierzę
zostało przywiązane do drzewa, błąka się, wygląda na zagubione, a także inne przypadki, kiedy zwierzęciu dzieje się
krzywda powinniśmy zawiadomić Policję, Straż Miejską, czy inne odpowiednie służby.
Taka dramatyczna sytuacja dotycząca znalezienia w lesie porzuconego psiaka miała miejsce właśnie w
dniu wczorajszym, kiedy to jeden z mieszkańców gminy Gryfów Śląski będąc na spacerze znalazł
błąkającego się młodego psa. W tym przypadku dzięki pomocy lek. wet. Agata Kurkowiak Gabinet
Weterynaryjny w Lwówku Śląskim pieskowi udało się pomóc i znaleźć nowy dom. Powstaje jednak pytanie:
Co zrobić w takim przypadku? Gdzie zgłosić taką sprawę?
Wiceburmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Andrzej Tartak wyjaśnia, iż w takich przypadkach, w godzinach
pracy urzędu należy powiadomić czy to straż miejską, czy Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim na
podane poniżej numery telefonów, natomiast poza godzinami pracy urzędu należy niezwłocznie
powiadomić policję.
Kolejnym problemem z jakim możemy się spotkać, są sytuacje dotyczące potrącenia zwierząt. Tu władze Gryfowa
Śląskiego przypominają, iż zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zwierząt „Prowadzący pojazd mechaniczny, który
potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy”.
Gmina Gryfów Śląski, poprzez członkostwo w Związku Gmin „Kwisa”, korzysta z usług Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Przylasku, które m.in. niesie pomoc zwierzętom domowym rannym w wypadkach drogowych.
W przypadku zauważenia rannego zwierzęcia znajdującego się na terenie naszej gminy należy powiadomić Urząd
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim:

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Magdalena Nowak tel. (75) 78 11 267, Komendant Straży
Miejskiej Andrzej Szulc tel. (75) 78 13 318, 602 374 542, Inspektor Straży Miejskiej Waldemar Wawrzyniak tel. (75)
78 13 318, 606 603 885.
Poza godzinami pracy Urzędu, czy też Straży Miejskiej, zgłoszenia pomocy rannemu zwierzęciu może dokonać Policja:
Komisariat w Gryfowie Śląskim (75) 78 13 515, poprzez kontakt ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Związku
Gmin Kwisa Przylasek 18, 59-816 Platerówka, telefon do schroniska - 511 984 512, e-mail: schronisko@e-izery.eu.
Obowiązek usunięcia i utylizacji zwłok zwierzyny padłej na drogach publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 20 i art. 20 pkt
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.
zm.), ciąży na zarządcy drogi.
Wobec powyższego zwierzęta padłe znajdujące się w pasie drogowym należy zgłaszać odpowiednio:
1. DW364 - Gryfów Śląski – Bielanka: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu Służba Utrzymaniowa Jelenia
Góra insp. Marcin Stasiak tel. 609-799-081, tel. 75 755 10 18 (w11), Kierownik Piotr Kula tel. 75 755 10 18/19 kom.
609 990 962;
2. DW360 - Gryfów Śląski - Świecie: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu insp. Jacek Falkowski tel. 609 799
078, tel. 75 755 10 18 (w23), Kierownik Piotr Kula tel. 75 755 10 18/19 kom. 609 990 962;
3. DW361 - Radoniów - Czerniawa: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu insp. Jacek Falkowski tel. 609 799
078, tel. 75 755 10 18 (w23), Kierownik Piotr Kula tel. 75 755 10 18/19 kom. 609 990 962;
4. DK30 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu Rejon
w Lubaniu tel. 75 722 20 41 (-42), Kierownik Andrzej Nowak tel. 604 934 352;
5. Drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Gryfów Śląski - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10, Służba Drogowa tel./fax 75 71 36 394, kierownik Marek Makowski tel. 502
360 907;
6. Drogi gminne znajdujące się na terenie Gminy Gryfów Śląski: Komendant Straży Miejskiej Andrzej Szulc tel. (75)
78 13 318, 602 374 542, Inspektor Straży Miejskiej Waldemar Wawrzyniak tel. (75) 78 13 318, 606 603 885,
Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Magdalena Nowak tel. (75) 78 11 267, Inspektor ds.
drogownictwa Arkadiusz Klask tel. (75) 78 11 257.

