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BĘDĄ KARY DLA WŁAŚCICIELI ZA NIEDOPILNOWANIE PSÓW

    Szanowni Mieszkańcy,

    z przykrością stwierdzamy, że kierowane do Państwa apele o pilnowanie swoich psów nie przyniosły pożądanych
efektów. Nadal, i to coraz częściej, zdarzają się przypadki wałęsających się po ulicach psów, które mają swoich właścicieli. W celu
wyeliminowania takich sytuacji zostały wzmożone kontrole ulic i miejsc publicznych. Kontrole te prowadzą pracownicy firmy
wyłapującej bezpańskie zwierzęta, pracownicy tut. Urzędu oraz Policja. Wszelkie przypadki niewywiązywania się przez właścicieli
psów z ciążących na nich obowiązków będą zgłaszane na Policję. Pierwsze przypadki już zostały zgłoszone Policji. Urząd
Miasta i Gminy Siewierz oczekuje wyników podjętych przez organ ścigania działań.

    W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci, po raz kolejny przypominamy o obowiązkach jakie ciążą
na właścicielach zwierząt domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta i Gminy Siewierz”, to właściciel zwierzęcia dba, aby nie stwarzało ono uciążliwości i zagrożenia dla
otoczenia.

    Pies winien być wyprowadzany na uwięzi, a zaliczany do ras agresywnych, dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy
może nastąpić jedynie w miejscach mało uczęszczanych, wówczas gdy właściciel ma nad nim pełną kontrolę. Psy rasy uznawanej za
agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, nie mogą wolno biegać bez kagańca.

    Obowiązkiem właściciela jest natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenie
przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
Nieczystości  te,  umieszczone  w  szczelnych  torbach,  mogą  być  wrzucane  do  pojemników  służących  do  zbierania  odpadów
komunalnych  lub  pojemników  specjalnie  do  tego  przeznaczonych.  Obowiązek  ten  nie  dotyczy  osób  niewidomych  i
niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników lub psów – opiekunów.

    Nieruchomość która jest pilnowana przez psa powinna być należycie zabezpieczona w taki sposób, aby nie miał on możliwości
wydostania się z niej oraz oznakowana, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez
zwierzę.

    Osoby utrzymujące psa nie powinny w szczególności:

pozostawiać go w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej■

do panowania nad zwierzęciem,
wprowadzać go do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych■

korzystających z pomocy psów - przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów - opiekunów,
wprowadzać go na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych,■

placówek oświatowych, boisk, cmentarzy,
pozostawiać go w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,■

pozostawiać go bez dozoru, jeżeli nie jest należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie■

ogrodzonych,
wyprowadzać go, gdy jego choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt).■

    Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy znajduje się on na smyczy i w kagańcu. Na właścicielu
zwierzęcia domowego ciąży obowiązek zapewnienia mu odpowiedniego pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i
opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody. Zabronione jest trzymanie 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 Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
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