
                                                                        Lipnica Murowana, dnia 16 marca 2015 r.

                                 POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI  DOMOWYMI

W związku  z  art.  3  ust.2  pkt  13  ustawy z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. Z 2012 roku poz. 391 z późn. zm. )  i uchwałą  NR
XXIII.208.2013 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 21 marca 2013r.  w sprawie regulaminu
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Lipnica  Murowana  (Dz.  Urz.  Woj.  Mał.
poz.2594 z późn. zm.)  oraz ustawą o ochronie zwierząt  - Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej
ponownie  przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, a zwłaszcza psy :

1) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w tym m. in. psy są zobowiązane do zachowania
      środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
       i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.
2)   Do obowiązków osób utrzymujących psy należy m. in.: prowadzenie ich na uwięzi,
       zabezpieczenie zwierząt w taki sposób, aby nie kąsały, drapały lub brudziły  w miejscach
       publicznych, przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych
       (m. in. szczepienie)  oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych 
       za agresywne.
3)   Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, aby nie mogły samodzielnie
       wydostać się poza teren nieruchomości oraz aby nie zagrażały osobom trzecim. 
4)   Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny
      być opatrzone stosowną tabliczką w tym zakresie.
5)   Zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
      umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 
6)  Psy powinny być wyprowadzane na smyczy a w przypadku psów, co do których istnieje
     uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie, należy założyć im kaganiec 
     przy przebywaniu w miejscach publicznych.

Przestrzeganie  powyższych  obowiązków  jest  konieczne  z  uwagi  na  występujące  coraz
częściej przypadki pogryzienia dzieci i dorosłych przez psy pozostające bez nadzoru właściciela,
czasem nawet ze skutkiem śmiertelnym. 

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się   psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na
Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego  właściciela psa.

Ponadto  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  zwierząt: „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. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi
w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub
cierpienie  oraz  niezapewniający możliwości  niezbędnego  ruchu.  Długość  uwięzi  nie  może  być
krótsza niż  3 m.  Zabrania się  puszczania psów bez możliwości ich kontroli i  bez oznakowania
umożliwiającego  identyfikację  właściciela  lub opiekuna.  Zakaz  nie  dotyczy terenu prywatnego,
jeżeli teren ten jest ogrodzony  w sposób uniemożliwiający psu wyjście”.


