INFORMACJA DLA OSOB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z
UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI
(PSY, KOTY, FRETKI)
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki
wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
prawidłowe oznakowanie (mikrochip);
ważne szczepienie na wściekliznę;
wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.
W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy,
zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko - ukraińską
mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów
weterynaryjnych.
Zwierzęta nieoznakowane i niezaszczepione przeciwko wściekliźnie przed
uzyskaniem pozwolenia zostaną bezpłatnie oznakowane i zaszczepione na terenie
Polski.
Jeśli podczas przekraczania granicy nie otrzymali Państwo
pozwolenia na przemieszczenie zwierzęcia na teren UE
lub
pozwolenia na tranzyt przez kraje UE
należy zgłosić się do
wyznaczonych zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie Wrocławia lub
powiatu wrocławskiego lub Dolnego Śląska
(LISTA NA ODWROCIE ULOTKI)
w celu bezpłatnego oznakowania i zaszczepienia przeciwko wściekliźnie
zwierzęcia i uzyskania w/w pozwolenia

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów,
w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek
przemieszczonych
na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
Powiat

Miejsce prowadzenia szczepień i chipowania
(lecznica, punkt recepcyjny,
powiatowy inspektorat weterynarii, inne miejsce)

1

Miasto Wrocław

lek. wet Viktoriia Getman,
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,
Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,
plac Grunwaldzki 45;

2

Miasto Wrocław

lek. wet. Małgorzata Grzeszkowiak - lecznica,
51-127 Wrocław, ul. Milicka 12,
tel.: 71-352-91-11; tel. kom.: 601-504-357;

3

Miasto Wrocław

lek. wet. Marin Słupski - lecznica,
54-018 Wrocław – Leśnica, ul. Krępicka 5a,
tel.: 71-349-54-62; tel. kom.: 601-173-035;

4

Miasto Wrocław

lek. wet. Dariusz Rzepka - lecznica,
52-210 Wrocław, ul. Bartłomieja Strachowskiego 37,
tel.: 71-368-74-29; tel. kom.: 602-130-980;

5

Powiat Wrocławski

lek. wet. Stanisław Bielski - lecznica,
55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza,
tel.: 71-316-82-52; tel. kom.: 601-788-950;

6

Powiat Wrocławski

lek. wet. Zdzisław Rak - lecznica,
55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 10,
tel.: 71-715-18-88 tel.: kom.: 503-129-300;

7

Powiat Wrocławski

lek. wet . Tomasz Grabiński - lecznica,
55-093 Kiełczów, Kątna 7,
tel.: 71-314-75-66; tel. kom.: 502-518-855;

8

Powiat Wrocławski

lek. wet. Władysław Worwa - lecznica,
55-003 Jeszkowice, ul. Jelczańska 45,
tel. kom.: 605-120-921;

9

Powiat Wrocławski

lek. wet. Elżbieta Kwiatek - lecznica,
55-050 Sobótka, Plac Wolności 1, lok. II,
tel. kom.: 668-044-624;

10

Powiat Wrocławski

lek. wet. Agnieszka Janeczek - lecznica,
55-200 Wysoka, ul. Chabrowa 95 BC,
tel.: 71-786-78-84;

Lp.

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie województwa dolnośląskiego
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczaniazwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajacekompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

