Obowi¹zki w³acicieli psów

Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Kielcach, w³aciciel powinien pamiêtaæ o

i zaoszczêdz¹ wielu cierpieñ poszkodowanym w przypadku pogryzienia. W razie
sprzeda¿y lub padniêcia psa nale¿y z³o¿yæ pisemne owiadczenie oraz zwróciæ
numer identyfikacyjny.
Trzeba tez pamiêtaæ o op³aceniu podatku (45 z³ za ka¿dego psa). Podatek op³aca
siê w administracjach osiedli KSM. Od podatku w danym roku zwolnione s¹ osoby,
które wziê³y psa ze schroniska dla bezdomnych zwierz¹t. Podatku (od jednego psa)

rejestracji psa - czynnoci tej nale¿y dokonaæ w administracjach osiedli KSM poprzez wype³nienie i z³o¿enie wniosku o
zarejestrowanie.
Wniosek zawiera imiê psa, rasê, maæ
(kolor), wiek, znaki szczególne a tak¿e datê
lub rok ostatniego szczepienia przeciw
wcieklinie. Dane te, a tak¿e wydany znaczek identyfikacyjny, który pies winien
nosiæ przy obro¿y umo¿liwi¹ odnalezienie
w³aciciela w przypadku zagubienia siê
psa. U³atwi¹ tak¿e pracê s³u¿b medycznych

nie p³ac¹ równie¿ osoby powy¿ej 65 roku
¿ycia, prowadz¹ce samodzielnie gospodarstwo domowe.
Prowadzenie gospodarstwa domowego
samodzielnie zgodnie z interpretacj¹ Urzêdu Miasta Kielce oznacza prowadzenie
tego gospodarstwa bez pomocy finansowej innych osób.
Podatek p³atny jest bez wezwania, w terminie do 30 czerwca roku podatkowego.
Osoba, która naby³a psa po 30 czerwca
uiszcza podatek w terminie 14 dni od dnia

Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe powinni dbaæ o bezpieczeñstwo i czystoc w miejscach
publicznych. Zwierzêtami bezdomnymi powinna zajmowaæ siê gmina.
Szczegó³owe obowi¹zki w³acicieli i opiekunów zawiera Ustawa o ochronie zwierz¹t z 1974 r. W myl przepisów ka¿dy kto
zabija, albo znêca siê nad zwierzêciem podlega karze pozbawienia wolnoci do roku,
ograniczenia wolnoci, lub karze grzywny. S¹d mo¿e równie¿ orzec nawi¹zkê w
wysokoci do 2.500 z³ na rzecz Towarzystwa Ochrony Zwierz¹t lub inny cel zwi¹zany z ochron¹ zwierz¹t.
Obowi¹zkiem w³acicieli jest zapewnienie zwierzêciu odpowiedniej karmy i dostêpu do wody oraz wiat³a dziennego.
Przyk³adem znêcania siê jest np. pozostawienie psa na d³u¿szy czas w zamkniêtym samochodzie (szczególnie w upalne
dni).

ubrania jak i zwrotu kosztów leczenia (art.
415 i 431 Kodeksu Cywilnego).

Obowi¹zkowa rejestracja
i podatek

Agresywne z zezwoleniem
W kwietniu br. Sejm znowelizowa³ ustawê o ochronie zwierz¹t, w której zaostrzy³
warunki hodowli i utrzymywania psów rasy
uznanej za agresywn¹. Ich posiadacz bêdzie musia³ wyst¹piæ o zezwolenie wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie mo¿e otrzymaæ wy³¹cznie osoba pe³noletnia, która nie by³a karana i posiada
nienagann¹ opiniê wydan¹ przez komendanta powiatowego policji.
Potrzebne te¿ bêdzie orzeczenie upowa¿nionych - lekarza i psychologa, ¿e w³aciciel jest w stanie zapewniæ nadzór nad
psem. Niezbêdnym warunkiem wydania
zezwolenia jest ponadto zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
za szkody wyrz¹dzone przez psa.

Gdy pies narozrabia trzeba
naprawiæ szkodê
Odpowiedzialnoæ karno-administracyjna wynika równie¿ z kodeksu wykroczeñ.
Kto nie zachowuje zwyk³ych lub nakazanych rodków ostro¿noci przy trzymaniu zwierzêcia podlega karze grzywny lub
karze nagany(art. 77). Kto na terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego
dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzêta znajduj¹ce siê pod jego nadzorem
podlega karze grzywny lub nagany (art.
144 § l).
Poza odpowiedzialnoci¹ karn¹, w³aciciel psa ma równie¿ obowi¹zek naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez zwierzê.
Dotyczy to zarówno zniszczenia ogrodu,
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