
Obowiązki właściciela psa 

 
Urząd Gminy w Wojciechowie przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o ochronie zwierząt, na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz 
nadzoru. 
W przypadku gdy właściciel biegającego poza posesją psa jest znany, należy fakt ten zgłosić  
na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela czworonoga. 
 
Na podstawie §7 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechów” 
będącego załącznikiem do uchwały Nr XLIX/247/18 Rady Gminy Wojciechów  
z dnia 29 maja 2018 r., PRZYPOMINAMY : 
 
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej 
opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego. 
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były  
jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego. 
3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy 
należące do ras uznawanych za agresywne mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 
4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także  
na terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. 
 
Będąc właścicielem lub opiekunem psa ZAPEWNIJ: 

 coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, 

 schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 

 dostęp do światła dziennego, 

 odpowiednią karmę i stały dostęp do świeżej wody, 

 pomieszczenie, klatkę lub kojec, w których zwierzę będzie miało możliwość swobodnej zmiany 
pozycji ciała. 

 

Będąc właścicielem lub opiekunem psa PAMIĘTAJ: 

 aby zabezpieczyć nieruchomość przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz, 

 aby umieścić tabliczkę informującą o utrzymywaniu psa na nieruchomości, 

 aby stosować się do zakazów wprowadzania psów na niektóre miejsca (za wyjątkiem psów 
przewodników), np. place zabaw. 

 

W przypadku, gdy utrzymujesz psa na łańcuchu: 

 długość łańcucha nie może być krótsza niż 3 metry, 

 utrzymywanie psa na łańcuchu nie może przekraczać 12 godzin na dobę. 

 

PAMIĘTAJ  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń art. 77.  

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.  

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem 

stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, 

grzywny albo karze nagany. 


