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Zapewnij pupilowi pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę
pozycji ciała, odpowiednią karmę i wodę pitną. Trzymanie psa na uwięzi w sposób stały
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz
niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu jest zabroniony. Długość uwięzi nie może
być krótsza niż 3 m.Zadbaj także, aby zachowanie podopiecznego nie było uciążliwe dla
otoczenia. Uporczywe szczekanie czy wycie może zakłócać spokój sąsiadom, zwłaszcza       
w godzinach nocnych.

UZYSKAJ ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE I HODOWLĘ
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Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (z rodowodem)
wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta. Rasy psów uznawanych za
agresywne to: amerykański pit bull terier, pies z Majorki, buldog amerykański, dog
argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash,
moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.
 
Opracowane przez: 
Wydział Ochrony Środowiska
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POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU!
Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej,          
a w szczególności: drogach, chodnikach, placach, terenach zielonych itp. muszą być
niezwłocznie usunięte. Za nieuprzątnięcie nieczystości po psie grozi mandat w wysokości
do 500 zł. lub kara nagany.
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Utrzymuj swojego pupila w taki sposób, aby nie powodować uciążliwości i zagrożenia dla
ludzi i innych zwierząt. Puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna jest prawnie zabronione,          
z wyjątkiem terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób
uniemożliwiający psu wyjście. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadź
psa na smyczy lub  w inny sposób zapewniający sprawowanie nad nim kontroli. Nie
zachowywanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Zaszczep szczeniaka przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez
niego 3 miesiąca życia.  Wykonuj szczepienia regularnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od
dnia ostatniego szczepienia.
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Sterylizując i kastrując psy i koty możesz oszczędzić cierpienia dziesiątkom nowych
(niechcianych) istnień, których los nie zawsze jest szczęśliwy. Znakując pupila          
(np. poprzez czipowanie, obrożę z adresatką) umożliwiasz identyfikację jego właściciela        
i szybszy powrót czworonoga do domu. Nie kupuj zwierząt od pseudohodowców. Kundelki
lub tzw. rasowe psy bez rodowodu mogą być jedynie oddawane za darmo. Tylko psy
rasowe (posiadające rodowód), pochodzące z zarejestrowanej hodowli mogą być legalnie
sprzedawane. Zastanów się nad adopcją pieska bezdomnego np. ze schroniska


