
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. 

O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec 

i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł słyszał prawie każdy. Warto 

przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie 

musi spełnić jego właściciel. 

Właściwe warunki 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu 

odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy 

przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła 

dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. 

Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo 

w sposób powodujący cierpienie, uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być 

krótsza niż 3 metry, zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów 

i uszu dla celów estetycznych. 

Obowiązkowe szczepienia ochronne 

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach 

ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko 

wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez 

psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia 

psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności. 

Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów 

USTAWA z dnia 16 września 2011r."o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r Kodeks 

Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego 

psa udając się z nim w miejsca ogólno dostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego 

czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: 

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 

trzymaniu zwierzęcia, podlegakarze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie 

zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność 

obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym 

będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia 

niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą 

wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania 

psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady. 

Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać 

z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji 

miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki 

może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień. 

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do 



lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest poszczanie ich wolno po 

lesie. I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166. 

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, 

podlega karze grzywny albo nagany. 

Należy w tym wypadku podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną 

a w szczególności dziki - lochę z młodymi. Niewłaściwe wyprowadzanie psa w lesie, może 

zakończyć się atakiem ze strony lochy, na psa a nawet na jego właściciela, co może 

zakończyć się znacznymi obrażeniami ciała człowieka i zwierzęcia domowego. 

Pogryzienie 

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. 

Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, 

wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) - posiadacz, który nie wywiązał 

się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości 

wyrządzone} szkody. Jeśli wysokość zniszczonego lob uszkodzonego mienia nie przekracza 

kwoty 250 zł - posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 kodeksu 

wykroczeń: 

Głośne szczekanie 

Psy lubią sobie poszczekać o każdej porze czy to w dzień czy w nocy. O ile okazjonalne 

szczekanie psa nie przysporzy właścicielowi żadnych problemów- o tyle nagminne 

„koncerty" czworonoga mogą już stanowić problem. 

Problemy te mogą wynikać zarówno z prawa wykroczeń jak i prawa cywilnego. Jeśli pies 

upodobał sobie „koncertowanie nocą" - w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 

kodeksu wykroczeń: 

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, 

porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

W przypadku braku reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez 

szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na 

podstawie art. 51 § 1 kw. 

Szczególne warunki dla ras psów uznawanych za agresywne 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003r wydał rozporządzenie 

w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003r.) 

Do ras agresywnych należą: 



 amerykański pit buli terrier, 

 pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 

 buldog amerykański, 

 dog argentyński, 

 pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 

 tosa inu, 

 rottweiler, 

 akbash dog, 

 anatolian karabash, 

 moskiewski stróżujący, 

 owczarek kaukaski. 

Przypominamy, że utrzymywanie psa należącego do takiej rasy wymaga zezwolenia 

właściwego organu gminy. 

O obowiązkach właścicieli zwierząt mogą także mówić przepisy lokalne. 

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! 

Wyciąg z Uchwały Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 marca 2016 roku 

dotyczacy obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe 

ROZDZIAŁ 6. 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

§ 7.    Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do: 

1. zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar; 

2. wyprowadzania zwierząt poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do 

ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone 

w kagańcu. Zwalnianie psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca 

ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, 

w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla otoczenia a właściciel 

sprawuje nad jego zachowaniem bezwzględną kontrolę; 

 


