
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZDOMNYCH PSÓW! 

 

Apelujemy do mieszkańców Gminy Kuźnica! Wałęsające się psy, nie zawsze są bezdomne! 

 

Szanowni mieszkańcy zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na pojawiający się problem 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kuźnica. Zwierzęta w większości przypadków mają 

swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio 

dopilnowane przez właściciela, które mogły się jedynie oddalić od swoich posesji lub 

faktycznie porzucone przez ich opiekunów. Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy 

„bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w 

danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.  Nie 

należy w takim wypadku przetrzymywać ani dokarmiać wałęsających się psów. Zwierzę, które 

nie będzie dokarmiane prawdopodobnie opuści posesję i spróbuje wrócić do swojego 

właściciela. Dbajmy, aby ogrodzenia posesji były zamknięte co zabezpieczy przed wejściem 

nieproszonego czworonoga.  

 

Surowo przestrzegamy przed celowym porzucaniem zwierząt, narażając je na 

niebezpieczeństwo lub też śmierć. Informujemy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie 

zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 

karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych (…)”. 

 

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w 

szczególności:  

* stały skuteczny dozór nad psami;  

* prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały 

czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; 

* zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren; 

 

Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się 

psów: 

*w przypadku gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić 

na Policję (m.in. Posterunek Policji w Kuźnicy – nr tel. 47 712 35 10, 602 212 857), która ma 

prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.  

*w sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie należy taki fakt 

zgłosić do Urzędu Gminy Kuźnica w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00 osobiście lub 

telefonicznie pod nr: 85 722 92 94, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@kuznica.ug.gov.pl Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję 

dotyczącą odłowienia zwierzęcia. 

 

 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 

mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” -  art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638). 

 

mailto:sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

