BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

Straż Miejska w Gogolinie
przypomina

W tym celu zapobiegania przypadkom pogryzienia ludzi i zwierząt przez psy konieczne jest
przestrzegania przez ich właścicieli (opiekunów) obowiązujących przepisów prawa.
Straż Miejska w Gogolinie we współpracy z innymi instytucjami i służbami podejmuje działania
zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w tym zakresie.
Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa właścicielowi (opiekunowi) psa grozi
odpowiedzialność karna i cywilna.


Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 724) – wyciąg:

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
utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt.
Art. 10a ust.3
Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego
identyfikację właściciela lub opiekuna


Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca
2004 r. – wyciąg:8

Rozdział VIII Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Art. 56. 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach
określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi
weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.) – wyciąg

§ 1. Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
amerykański pit bull terier; pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); buldog amerykański; dog
argentyński; pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); tosa inu; rottweiler; akbash dog; anatolian
karabash; moskiewski stróżujący; owczarek kaukaski.


Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wyciąg:

Rozdział II

Zadania gminy

Art. 4. 1. Rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej regulaminem,
regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie gminy dotyczące:
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
7) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;


Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin - wyciąg

Rozdział 5 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
§ 14 1.Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej
opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, jeżeli zwierze
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt
w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich
lokalach lub nieruchomościach.
3.Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4.Nieruchomość powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający opuszczenie je przez
zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz wykluczający dostęp
osób trzecich.
§ 15 Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko w kagańcu i na smyczy.
§ 16 Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta z terenów przeznaczonych do użytku publicznego takich jak:
parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.

Rozdział 6 Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 17 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z2013) r., poz. 1381 z późn. zm.), oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (.Dz.U. z 2012 r., poz.
361 z późn. zm.);
2) przydomowego chowu zwierząt gospodarskich wyłącznie na działkach zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, odory, itp.;
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach
i w innych miejscach publicznych.

Odpowiedzialność karna
Art. 85 Ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.
„1. Kto:
9) ust.1a 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.
Art. 37 a. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
„1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia,
podlega karze aresztu lub grzywny.
2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek zwierzęcia
Art. 10 ust. 2 i 2a.Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
„ 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w
regulaminie.”
Art. 77 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
Art. 78 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń
„Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega
karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”.
Art. 108 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń
„Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”.

Art. 117 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń
„Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich
obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu
zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczaniu chorób zakaźnych, podlega karze grzywny
do 1500 złotych albo karze nagany”.

Odpowiedzialność cywilna
Art. 431 Ustawa z dnia 23. 04. 1964r Kodeks cywilny
§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie
szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani
on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według
przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego
naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego
poszkodowanego i tej osoby wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

