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Dot. sprawy nr: pismo z dnia: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie przekazuje informacyjnie: 

1. Zasady dotyczące „legalizacji" pobytu uchodźców ze zwierzętami towarzyszącymi 

na terenie powiatu żyrardowskiego; 

2. wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt z terenu powiatu żyrardowskiego 

wyznaczonych do przeprowadzania czynności w zakresie nieodpłatnej legalizacji 

pobytu lub przemieszczania zwierząt domowych towarzyszącym uchodźcom z 

Ukrainy przebywającym na terenie powiatu żyrardowskiego. 

Zasady dotyczące "legalizacji" pobytu uchodźców ze zwierzętami 

towarzyszącymi na terenie powiatu żyrardowskiego 

Obowiązuje lekarzy weterynarii z terenu powiatu żyrardowskiego, którym 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie wydal decyzję nakazującą 

wykonywanie czynności w tym zakresie, w jego imieniu. 

Po uzyskaniu informacji, iż uchodźca ze zwierzęciem towarzyszącym przebywa na 

terenie powiatu żyrardowskiego i potrzebuje pobyt zwierzęcia zalegalizować (a nie 

uczynił tego na granicy) należy nieodpłatnie: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów 

tel.: 46 854 12 47, fax: 46 854 12 48, e-mail:sekretariat@piwzyrardow.pl,www.piwzyrardow.pl 



1. Sprawdzić czy jest oznakowane czepem, i w przypadku braku założyć i wpisać 

do bazy https://www.safe-animal.eu/pl/ 

2. Przeprowadzić dokładne badanie kliniczne 

3. W przypadku braku wiarygodnego dowodu ważnego szczepienia - Zaszczepić 

przeciwko wściekliźnie 

4. Umówić za około 7-10 dni wizytę kontrolną 

Czynności powyższe mogą być wykonywane w zakładzie leczniczym dla zwierząt, jak 

i w miejscu pobytu uchodźcy ze zwierzęciem. 

Z dokumentami: 

1. zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu klinicznym 

2. podpisanym dokumentem numeru czipa (ze wskazaniem czy zczytany czy 

założony) 

3. wystawionym na obowiązującym druku zaświadczeniem o zaszczepieniu 

przeciwko wściekliźnie 

Uchodźca winien udać się do przez Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Żyrardowie przy ulicy Czystej 3 celem otrzymania dla posiadanego zwierzęcia 

urzędowego „pozwolenia na pobyt lub tranzyt" 

UWAGA 

Czynności polegające na: 

- wydaniu paszportu zwierzęcia 

- laboratoryjnemu badaniu poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie 

- leczeniu pasożytów 

Konieczne przy ewentualnym wyjeździe Uchodźcy ze zwierzęciem do kraju 

,,pozaunijnego", nie są opłacane z budżetu i mogą być wykonane odpłatnie. 

------------------------------
Wykaz zakładów leczniczych dla zwierz11t wyznaczonych do powyższych 

czynności 

nazwa adres telefon 

Przychodnia Weterynaryjna ul. Szarych Szeregów 1 888071902 

WETKA Karolina Chojnacka 96-300 Żyrardów 

MAR-VET Gabinet Weterynaryjny ul. Kapitana Pałaca 33F 694737187 

Mariusz Komorowski 96-300 Żyrardów 
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Usługi Weterynaryjne ul. 1 Maja 27 46-855 3236 

Hanna Petelicka 96-300 Żyrardów 

Paulina Wrzodak-Zajdel ul. Izy Zielińskiej 15B 600982957 

Przychodnia Weterynaryjna 96-300 Żyrardów 

Przychodnia Weterynaryjna ul. Żyrardowska 12 46-857 2192 

Izabella Papis 96-320 Mszczonów 

Gabinet Weterynaryjny ul. Tarczyńska 31 46-857 1228 

Łukasz Oleszczuk 96-320 Mszczonów 

Gabinet Weterynaryjny Ul. Słoneczna 2A 514476614 

Edyta Piechocka-Zaprzałek 96-325 Radziejowice 
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