Obowiązki właściciela psa

Często zdarza się, że właściciele zwierząt domowych, głównie psów nie sprawują nad nimi
należytej opieki. Jednym ze skutków braku odpowiedniego nadzoru nad czworonogiem jest
jego ucieczka poza obręb nieruchomości na, której powinien przebywać. Psy takie, zwłaszcza
kiedy łączą się w grupy, mogą stwarzać realne zagrożenie dla mieszkańców a w
szczególności dla dzieci.
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią
psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi.
Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej
tragedii! Żeby jej uniknąć często wystarczy odpowiednie zabezpieczenie terenu
nieruchomości przed wydostaniem się psa poza jej obręb.
Poniżej przypominamy więc podstawowe obowiązki właścicieli psów i konsekwencje ich
nieprzestrzegania
Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów
USTAWA z dnia 16 września 2011r."o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach", oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks
Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa
udając się z nim w miejsca ogólno dostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego
czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu
odpowiednie warunki: (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).
Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem,
opadami atmosferycznymi.
Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę.
Właściciel musi zapewnić psu karmę oraz stały dostęp do wody.
Uwięź nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi zapewnić możliwość
niezbędnego ruchu.
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3
miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. (art. 56 ust. 1 Ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513).
Niedopełnienie obowiązku szczepień ochronnych zagrożone jest karą grzywny:
Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w
przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie
– od tego obowiązku - podlega karze grzywny).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce określa
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
1. stały i skuteczny dozór nad posiadanymi zwierzętami;

2. nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i na tereny
rekreacyjne a w szczególności na place zabaw z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, przy czym postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;
3. wyprowadzanie psów na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne, psów dużych,
lub zachowujących się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez
osoby dorosłe;
4. usuwanie przez właścicieli lub opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach
zielonych itp.;
5. zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w
miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość
sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia,
6. zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca jest dozwolone wyłącznie w przypadku
niedużych psów i w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy
opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem
zwierzęcia;
7. dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod
warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu
wydostanie się na zewnątrz;
8. w przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić
zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości
umieścić tablicę informującą o tym fakcie.

