Nawet 500 złotych mandatu za niedopilnowanie psa! Od
soboty nowa kara dla właścicieli zwierząt
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Właściciele psów miejcie się na baczności! Od 10 kwietnia rosną mandaty za
niedopilnowanie psa. Do obowiązujących już kar w wysokości od 50 do 250 zł dochodzi
nowa. Gdy zachowanie czworonoga będzie groźne dla ludzi, jego opiekun zapłaci 500
złotych.
10 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę, wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18
marca zmieniające wysokość mandatów karnych za niektóre wykroczenia. Do tej pory za brak
należytej opieki nad psem podczas spaceru w miejscu publicznym można było zapłacić od 50 do 250
złotych. I to zostało utrzymane.
Doszła za to jeszcze jedna kara. Dotyczy ona takich zachowań czworonoga, które mogą być groźne
dla zdrowia lub życia innych osób i wynosi 500 złotych.
Prawodawca dodał do wykazu kar (do art. 77 par. 2 kodeksu wykroczeń) nowy punkt 5a, który
nakłada karę 500 złotych za:
Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
człowieka

Właściciele psów z Ursynowa nie są zdziwieni.
- Myślę, że to pokłosie nieodpowiedzialności części właścicieli dużych psów. Ja takich się boję i nie
przyjmuję tłumaczenia, że on tylko chce mnie powąchać, co wielokrotnie słyszałam - uważa pani
Jagoda, właścicielka psa, którą spotykamy na psiej górce.

"Psy muszą się wybiegać"
Nowe rozporządzenie dotyczy tylko wysokości kar za niezachowanie zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy opiece nad psem. Takie wytyczne określają samorządy. W stolicy jest to
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Mowa jest w nim, że psy w
miejscach publicznych powinny być na smyczy, a groźne również w kagańcu.

Nie oznacza to jednak, że podczas spaceru pies nie może swobodnie biegać. Jeśli jest oznakowany,
np. ma czip, a opiekun sprawuje nad nim kontrolę, można spuścić go ze smyczy bez obawy o
ukaranie mandatem. Zatem odpowiedzialni właściciele psów nie mają się czego bać.
- Psy muszą się wybiegać inaczej budzi się w nich agresja. Nasze są przyjazne, niegroźne i przede
wszystkim posłuszne. Spacer na smyczy zabierze im całą radość, którą mają z pobytu na górce. Tu
jest tyle przestrzeni, że nikomu nie przeszkadzają i nie zagrażają - mówią pani Ola i Ewa, które od lat
przychodzą ze swoimi zwierzakami na psią górkę.
Przypomijmy, mandat można dostać też za przewożenie psa bez smyczy i kagańca w autobusie,
tramwaju, metrze i pociągu. Kara grzywny grozi również za posiadanie psa rasy niebezpiecznej bez
wymaganego zezwolenia.
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