OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
(uchwała nr LXI/1631/2018 Rady m.st. WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r., z późn. zm.)
§26 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do
stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz
zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były
jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na
smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również
w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. gdy pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje
kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi,
innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.
5. Zabrania się pozostawiania bez codziennego dozoru psów i innych zwierząt
w obrębie nieruchomości niezamieszkanych.
6. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym: pajęczaki i owady oraz inne
zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć te
zwierzęta przed wydostaniem się z miejsca ich przebywania.
7. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku, jedynie na uwięzi lub w klatce.
§27 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały
miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający
zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub
pojemnikach na odpady „zmieszane”.
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3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy właścicieli psów asystujących
i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów
służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
Wybrane zapisy z ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
1. Ograniczenie utrzymywania psów na łańcuchach
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m (art. 9 ust. 2).
2. Przepisy dotyczące nabywania, zbywania i obrotu zwierzętami domowymi
Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (art. 10a ust. 1 i 2).
Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (art. 10b ust. 1).
3. Przepisy dotyczące zabijania (uśmiercenia, uboju) zwierzęcia wbrew przepisom, znęcania
się nad zwierzęciem
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6
ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do 3 lat (art. 35 ust. 1). Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad
zwierzęciem (art. 35 ust. 1a).
Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 35 ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym
okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 35 ust. 2).
Ponadto w razie skazania za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka
nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt
(art. 35 ust. 5).
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Wybrane zapisy z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 poz. 1421)
Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach
określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (art. 56 ust 1).
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od
dnia ostatniego szczepienia (art. 56 ust. 2).
Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy
weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub
dokonuje się wpisu w paszporcie (art. 56 ust. 4).
Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko
wściekliźnie – od tego obowiązku, podlega karze grzywny (art. 85 ust 1a).
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