OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
Art. 77 k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
sankcje karne: grzywna do 250 złotych albo kara nagany.
1. Wykroczenia z art. 77 k.w. może się dopuścić osoba, na której spoczywa obowiązek zachowania ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia.
2. Podmiotem wykroczenia może być nie tylko właściciel zwierzęcia, ale każdy, na kim spoczywa obowiązek
nadzoru nad nim.
3. Czynu tego można się dopuścić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, gdyż wystarczające jest niezachowanie
środków ostrożności.
4. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy
czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia
niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Nakazane środki ostrożności mogą wynikać z przepisów prawa
(zwłaszcza ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm. jak
również z polecenia funkcjonariuszy organów porządkowych (Policji, straż gminnej). Mogą być również
określone w przepisach prawa miejscowego (§ 7 U.R.M. w Bytomiu nr LIII/796/05 z dn. 14 grudnia 2005r.)
5. Odpowiedzialność z art. 77 k.w. nie obejmuje skutków wynikających z pogryzienia, uderzenia przez zwierzę.
Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie z art. 77 k.w. sprawca po odpowiedzialność za wykroczenie
z art. 124 § 1k.w jeśli doszło do zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, a wartość szkody nie przekroczyła 250 zł
albo za przestępstwo zniszczenia rzeczy z art. 288 k.k. Jeżeli w działania zwierzęcia doszło do uszczerbku na
zdrowiu człowieka, sprawca ponosi także odpowiedzialność za przestępstwo z art. 156 lub 157 k.k.
Uchwała Nr LIII/796/05
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2005 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytom
Rada Miejska w Bytomiu
uchwala, co następuje:
1) „zwierzęta domowe” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§7
1.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych zwierząt
domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności
sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym bądź na terenie w taki sposób zabezpieczonym, aby uniemożliwiało to samodzielne
przedostanie się zwierzęcia poza teren nieruchomości.

2.

Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i z nałożonym kagańcem.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3.

Zabrania się wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci.

4.

Zabrania się wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku
publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek.

5.

Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do reagowania w sytuacjach zakłócania
spokoju przez zwierzę.

6.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

7.

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń
i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice,
chodniki, parkingi, zieleńce, skwery i inne. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.

Jakie grożą sankcje?
Zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Kto
nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale Nr LIII/796/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14
grudnia 2005 roku) wydanej na podstawie art. 4 cytowanej ustawy podlega karze grzywny.

Art. 78 k.w. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,
podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)
sankcje karne: grzywna do 1000 złotych albo kara nagany.
Przepis ten wprowadza odpowiedzialność za drażnienie lub płoszenie zwierzęcia i doprowadzenie go do tego, że
staje się niebezpieczne.

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
w art. 56 ust. 1 nakłada obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3 miesiąca życia) ochronnego szczepienia ich
przeciwko wściekliźnie.
Sankcje karne:
Art. 85 powyższej ustawy stanowi: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny”.

Zwierzęta domowe
podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002)
Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu
zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia
organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa,
wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest
utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w
Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
sankcje karne: kara aresztu lub grzywny, można orzec przepadek zwierzęcia w razie ukarania za wykroczenie
z art. 10 ust 1.

PSY RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE

Przetrzymywanie bez właściwego nadzoru psów ras uznawanej za agresywne jest szczególnie niebezpieczne.
Trzymanie takich psów w miejscach zamieszkałych przez większą liczbę osób, stwarza ryzyko dla tych osób
oraz dzieci przebywających w sąsiedztwie. Niejednokrotnie psy te możemy zobaczyć bez żadnego nadzoru.
Wiele tragicznych w skutkach wydarzeń miało miejsce za sprawą niedostatecznej odpowiedzialności osób
posiadających psy rasy uznawanej za agresywne.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.03.77.687)
§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1)amerykański pit bull terrier;

2)pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3)buldog amerykański;

4)dog argentyński;

5)pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7)rottweiler;

8) akbash dog;

9)anatolian karabash;

10)moskiewski stróżujący;

11)owczarek kaukaski.

Rodzice !
Nie dopuszczajcie do dręczenia zwierząt przez dzieci, lecz wyrabiajcie w nich cechy opiekuńcze. Ma to
zasadnicze znaczenie dla ich przyszłej postawy moralnej, dla tego, kim będą. Nie pozostawajmy w tyle za
innymi narodami w okazywaniu dobroci zwierzętom.

