
 

 

 

 

W związku z przeprowadzaną na terenie Gminy Ludwin 

aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

pracownicy firmy ADLER CONSULTING  

będą odwiedzać każdą posesję na terenie gminy. 

Z tego powodu, w czasie przeprowadzanego spisu, prosimy  

o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów  

w zamknięciu lub na uwięzi. 

Dziękujemy. 

 

PRZYPOMINAMY!  

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt. 
 
Do obowiązków właścicieli psów należy m.in.:  

 systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z p. zm.), która 
nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy; 

 stały i skuteczny dozór nad nimi; 

 Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, 
zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby 
zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice, wykluczyć 
dostęp osób trzecich oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z 
trwałego materiału, tabliczkę  ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” 
lub o podobnej treści.   

 
Pogryzienie – najczęstszy skutek braku nadzoru nad psem 

 
Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do 
wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia 
rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa 
dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego 
trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa 
odpowiedzialność karna.  
Przepisy zobowiązują posiadacza psa (lub innego zwierzęcia) do sprawowania nad nim 
odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy i w konsekwencji 
spowodowanie szkody przez psa może rodzić konsekwencje natury cywilnej. 
Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe stanowi art. 431 § 1 
kc., który stanowi, iż: "kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do 
naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego 
nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi 
odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. 
W przypadku więc, gdy pies spowoduje szkodę osobową tj. uszkodzenia ciała (np. 
pogryzienie lub zarażenie chorobami odzwierzęcymi) bądź szkodę majątkową (np. zniszczenie lub zanieczyszczenie 
odzieży) na właścicielu zwierząt domowych będzie ciążył obowiązek naprawienia szkody. 
 
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów 
popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe 
warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może 
doprowadzić do poważnej tragedii! 
 

Powyższa informacja  nie ma charakteru porady prawnej, a służy jedynie celom informacyjnym. 

PILNUJ SWOJEGO PSA 


