
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie
d otyczqca wa ru n k6w utrzy ma n ia zwierzqt do m owyc h

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniowie informuje, ze zgodnie z ustawq z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z po2n. zm.) kazdy, kto
utrzymuje zwierzqta domowe ma obowiqzek zapewni6 im pomieszczenia chroniqce je przed
zimnem, upalami i opadami atmosferycznymi, z dostgpem do Swiatla dziennego, umozliwiajqce
swobodnq zmianq pozycji ciala oraz odpowiedniq karmq i staly dostgp do wody.

Zabronione jest trzymanie zwierzqt na uwigzi w spos6b staly dluzej ni212 godzin w ciqgu
doby oraz w sposob powodujqcy u nich uszkodzenie ciala lub cierpienie i niezapewniajqly
mozliwosci niezbgdnego ruchu. Dlugosc uwigzi nie moze by6 kr6tsza niz 3 m.

Zakazane jest rownie2 rozmna2anie psow i kotow w celach handlowych oraz sprzedaz
i nabywanie tych zwierzqt na targowiskach, targach i gieldach. Zakaz rozmna2ania i sprzedazy
zwierzql domowych nie dotyczy hodowli rasowych ps6w i kotow zarejestrowanych w odpowiednich
zwiqzkach hodowc6w oraz nabywania ps6w i kotow od podmiot6w prowadzqcych schroniska dla
bezdomnych zwierzqt.

Osoba, kt6ra napotka porzuconego psa lub kota, w szczeg6lno6ci pozostawionego na
uwiqzi, ma obowiqzek powiadomic o tym najblizsze schronisko, straz gminnq lub Policjq.

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa nzy agresywnej wymaga zezwolenia
wydanego ptzez organ gminy.

Ponadto zgodnie z cytowanq wy2ej ustawq za znecanie siq nad zwierzgtami domowymi
uznaje siq :

1) umy6lne zranienie lub okaleczenie zwierzqcia, a takze wszelkie zabiegi majqce na celu
zmiang wyglqdu zwierzgcia i wykonane w celu innym niz ratowanie jego zdrowia lub
Zycia, a w szczegolno6ci przycinanie psom uszu i ogon6w;

2) uzywanie w celach sportowych lub rozrywkowych zwiezql chorych, zbyt mlodych lub
starych otazzmuszanie ich do czynnoSci, ktorych wykonywanie moze powodowa6 bol;3) bicie zwierzqt przedmiotami twardymi i ostrymi, bicie po glowie, dolnej czqsci brzucha,
dolnych czqSciach koriczyn ;4) transport, przenoszenie lub przepqdzanie zwierzqt w spos6b powodujqcy ich zbgdne
cierpienie lub stres;

5) uzywanie uprzq2y, pQt, wiqzow lub innych uzqdzen zmuszajqcych zwiezq do
przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujqcych zbqdny b6l, uszkodzenie ciala lub
5mie16;

6) wykonywanie na zwierzqtach zabieg6w i operacji chirurgicznych pzez osoby nie
posiadajqce wymaganych uprawnieri;

7) zloSliwe straszenie lub draznienie zwierzqt ;8) utrzymywanie zwierzqt w niewla6ciwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie
ich w stanie ra2qcego zaniedbania lub w pomieszczeniach, czy klatkach
uniemozliwiajqcych im zachowanie naturalnej pozycji ;9) porzucanie zwierzqcia przez wla6ciciela bqd2 innq osobg, pod kt6rej opiekq zwierzq
pozostaje;

10) organizowanie walk zwierzqt ;

11) wystawianie zwierzqcia na dzialanie warunkow atmosferycznych, kt6re zagrazajq jego
zdrowiu lub Zyciu ;

12) utrzymywanie zwiezqcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres
wykraczajqcy poza minimalne potrzeby wla6ciwe dla danego gatunku.

Zwierzqta traktowane w opisany wyhq spos6b mogE byc odebrane wfaScicielowi lub
opiekunowi na podstawie decyzji wojta (burmistza) wla6ciwego ze wzglqdu na miejsce
przelrzy mywa n i a zwierzqcia.

Zgodnie z cytowanq ustawq zabronione jest zabijanie zwierzqt domowych za wyjqtkiem
konieczno6ci bezzwtocznego u6miercenia w celu zakohczenia cierpienia zwierzqcia otaz
konieczno6ci usunigcia osobnik6w bezpo6rednio zagra2ajqcych ludziom lub innym zwierzgtom.
W przypadku konieczno5ci u6miercenia takiego zwierzqcia, czynno6i tg dokonuje siq wylqcznie
poprzez pod a n ie 5 rod ka u sy p i aj qce go przez lekaza wete ry n a ri i.

W przypadkach stwierdzenia zngcania sig nad zwierzgtami, jak r6wniez ich u6miercania w
zakresie i w sposob niezgodny z ustawq skierowane zostanie zawiadomien rganow Scig
jako podejrzenie popelnienia przestgpstwa.
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