OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

A mówili, że nas kochają....
Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Jego właściciel musi jednak zawsze zdawać
sobie sprawę, że podobnie jak ludzie, również
każde zwierzę podlega określonemu prawu!
Zatem obok ogromu radości, jaką nam
ukochane psiaki sprawiają, nie można
zapominać o kwestiach prawnych i swoich
obowiązkach jako właściciela psa!

W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko wałęsających się psów.
W większości przypadków psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to
głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.
W związku z powyższym, przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych
obowiązkach, a w szczególności:
•
•
•
•

o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym
prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały
czy duży.
o zakazie wprowadzania psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za
wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice,itp.),
o odpowiednim zabezpieczeniu swojej nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem
przez psy i bezwzględne utrzymanie zwierząt na terenie swojej posesji,
o zakazie wprowadzania psów na teren placów zabaw.

Dokarmianie bezdomnych psów - długotrwałe dokarmianie psa powoduje, że bardzo szybko
przyzwyczaja się do miejsca, w którym otrzymuje pożywienie, osoba dokarmiająca mimo woli staje
się jego nowym właścicielem i wobec powyższego ponosi odpowiedzialność, stając się jego
właścicielem.
Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:
•

•
•

w przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić
Komendantowi Straży Gminnej, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego
właściciela zwierzęcia, a w przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować
do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,
w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia
mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Gmina podejmie
interwencję wyłapania zwierzęcia,
przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo
pogryzienia) należy bezzwłocznie zgłaszać Komendantowi Straży Gminnej tel. 23 6614943.

•
Należy zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, opieka weterynaryjna a
także zapewnienie im miejsca w schronisku jest bardzo kosztowne. Wynika to
w

większości przypadków, z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru
wałęsają się po terenie gminy, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców
a szczególnie dzieci.
Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także
wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".
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