
Obowiązki osób utrzymujących  zwierzęta domowe 

- 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 oraz  odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,  

- zwierzęta domowe nie mogą przebywać  na uwięzi  w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 

Uwięź nie może powodować uszkodzenia ciała  lub cierpienia, a ponadto ma zapewnić możliwości 

niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m, 

- każdy kto zamierza prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną 

obowiązany jest uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na 

planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydaje się na wniosek 

zainteresowanego (wykaz ras psów uznawanych za agresywne określony jest w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 

uznawanych za agresywne  Dz. U. nr 77 poz. 687). 

Załącznik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 82 zł.  
 
Ponadto obowiązkiem właściciela jest:  

- zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa dla otoczenia i właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, 

- wyprowadzania  psów wyłącznie na uwięzi poza teren ogrodzenia swojej nieruchomości lub 

mieszkania a psów ras uznawanych za agresywne  również w kagańcach, 

- usuwania  zanieczyszczeń pozostawionych po tych zwierzętach w miejscach publicznych 

i przeznaczonych do wspólnego użytku, przepis ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających 

z psów przewodników. 

 Jeżeli  napotkamy porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi ,  jesteśmy 

świadkami znęcania się nad zwierzętami bądź posiadamy informacje o złym traktowaniu zwierząt 

przez ich właścicieli czy inne osoby, potrąciliśmy zwierzę podczas jazdy pojazdem mechanicznym lub 

jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia mamy obowiązek powiadomić odpowiednie służby.  

Odpowiednie służby to:  

Straż Miejska tel. 32 215 54 92 lub 986 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 32 214-71-00 
Komisariat Policji 32 214 88 10 
Powiatowy lekarz Weterynarii 33 496 01 80 
Schronisko dla zwierząt 33 814 18 18 lub 663 902 733 
Fundacja Mam kota na punkcie psa 
 
Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 638.)  
-  regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czechowice-Dziedzice przyjęty Uchwałą nr 
XXXI/367/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 15.12.2020 r 

 


