UCHWAŁA nr XXX/243/2013
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 26
1. Właściciel psa oraz innych drobnych zwierząt domowych obowiązany jest do zachowania
należytych środków ostrożności przy ich trzymaniu, a w szczególności do ochrony przed:
1) zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi,
2) zanieczyszczeniami korytarzy, klatek schodowych i innych wspólnych części budynku
oraz terenów publicznych, a w szczególności piaskownic dla dzieci, placów zabaw, boisk
szkolnych.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp. Postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.
3. Zanieczyszczenie piaskownicy przez psa i kota spowoduje obciążenie jego właściciela
kosztami dezynfekcji i wymiany piasku.
4. Właściciel lub osoby nadzorujące psa, kota w miejscach publicznych zobowiązane są do
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta.
5. W miejscach publicznych na terenie miasta psa należy wyprowadzać na smyczy lub w kagańcu,
a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w typie tej rasy - na smyczy
i w kagańcu.
6.
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel sprawuje kontrolę nad jego
zachowaniem.
7.
Zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości
należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
8.

Obowiązek nakładania kagańca nie dotyczy psów u których występują przeciwwskazania:
1) anatomiczne,
2) zdrowotne, oraz psów do 12 miesiąca życia.

9. Przeciwwskazania, o których w ust. 8 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w
książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:
1) datę wydania zaświadczenia,
2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,
3) oznaczenie właściciela,

4) oznaczenie psa,
5) powód wydania zaświadczenia,

6) informację na jaki czas wydano zaświadczenie.
10. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci, piaskownice,
boiska szkolne i sportowe, a także na inne nieruchomości o ile ich właściciel wprowadził taki zakaz
i umieścił go w widocznym miejscy.
11. Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dopuszczalne, gdy pies znajduje się
na smyczy i w kagańcu na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
12. Właściciel psa jest zobowiązany do:
1) jego rejestracji oraz trwałego oznakowania, poprzez wszczepienie psu pod skórę
elektronicznego mikroprocesora przez lekarza weterynarii. Obowiązek ten w przypadku psa
młodego należy wykonać nie wcześniej niż przed ukończeniem przez psa 12-go m-ca
życia, zaś w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30
dni od dnia nabycia psa,
2) opłacania podatku od posiadania psów,
3) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie,
4) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta,
5) zgłoszenia do Urzędu hodowli lub utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.
13. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wychwytane i umieszczane w
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
14. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz
zapewnienie mu w tym czasie opieki weterynaryjnej poniesie jego właściciel lub opiekun, bez
względu czy zwierzę będzie odebrane czy też nie.
15.Zwierzęta schwytane podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczone w schronisku,
będą zwracane ich właścicielom po uiszczeniu opłaty wynikającej z cennika usług.
16. Szczegółowe zasady postępowania ze zwierzętami znajdującymi się w schronisku określa
regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt.

