
 
WYBIEG DLA PSÓW  |   regulamin  
 

 

1. Wybieg jest wydzielonym ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i spacerów z psami.  

2. Przebywanie na terenie wybiegu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

3. Na terenie wybiegu psy winny być pod opieką osób pełnoletnich, mających obowiązek sprawowania 

nad nimi stałego nadzoru.  

4. Zabrania się pozostawiania psów na wybiegu bez dozoru właściciela/opiekuna. 

5. Pies przebywający na wybiegu winien posiadać aktualne szczepienia. 

6. Pies przebywający na wybiegu winien posiadać identyfikator umożliwiający ustalenie jego właściciela. 

7. Na teren wybiegu nie wnosimy psich zabawek. 

8. Podczas wchodzenia i wychodzenia z terenu wybiegu należy trzymać swojego psa na smyczy i dokładnie 

zamykać za sobą furtki. 

9. Właściciel/opiekun zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim psie.  

10. Dopuszcza się zwalnianie psów ze smyczy oraz kagańca, z wyjątkiem psów ras uważanych  

za agresywne i ich mieszańców.  

11. Psy ras uznanych za agresywne oraz mieszańce tych ras muszą być trzymane na smyczy i mieć założony 

kaganiec. Wykaz ras uznawanych za agresywne określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). 

12. Na terenie wybiegu zakazuje się korzystania z obroży posiadających wystające i niebezpieczne 

elementy. Pies przebywający na terenie wybiegu powinien mieć założoną gładką obrożę lub szelki 

treningowe.   

13. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest przebywanie na wybiegu psów chorych, psów  

z kontuzjami, suk w okresie rui i szczeniąt do 3 miesiąca życia. 

14. Urządzenia znajdujące się na terenie wybiegu powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

15. Właściciel lub opiekun psa przebywającego na terenie wybiegu ponosi pełną odpowiedzialność  

za szkody wyrządzone przez psa. 

16. Dzieci mogą przebywać na terenie wybiegu jedynie pod opieką osób pełnoletnich.  

17. Na terenie wybiegu zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i środków 

odurzających, zaśmiecania oraz postępowania zagrażającego innym użytkownikom. 

18. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

19. Wszelkie usterki/uwagi związane z funkcjonowaniem wybiegu, należy zgłaszać Administratorowi 

obiektu. 
 

Administrator: 
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach 
Plac Jana Pawła II 1 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 32 214 71 10 
e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl 
telefon całodobowy: 32 215 54 92  

 

 

 

 

Telefony alarmowe: 
 

Całodobowy numer alarmowy: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999 
Policja: 997 
Straż Pożarna: 998 
Straż Miejska: 986 
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