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STRA¯ MIEJSKA TE¯ LUBI PSY
Pies to najwiêkszy przyjaciel
cz³owieka - mówi¹ czêsto mi³onicy tych sympatycznych czworonogów. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e te zwierzêta mog¹ byæ
tak¿e bardzo niebezpieczne. Dlatego stra¿nicy miejscy w Gdañsku czêsto upominaj¹ w³acicieli czworonogów przypominaj¹c
im o ich obowi¹zkach wobec
zwierz¹t.
Ustawa o ochronie zwierz¹t z 21
sierpnia 1997 r. okrela m.in. prawa
zwierz¹t domowych i gospodarskich.
Ustala te¿ kary za krzywdz¹ce czy
wrêcz barbarzyñskie traktowanie
zwierz¹t. Stra¿nicy miejscy niejednokrotnie odnajdywali zwierzêta trzymane w skrajnych, ur¹gaj¹cych
wszelkim przepisom, warunkach.
Sygna³ o tym natychmiast trafia³ do
Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami i dziêki wspólnym dzia³aniom zazwyczaj udawa³o siê uratowaæ maltretowane zwierzê. Zbli¿a siê zima,
nadchodzi wiêc szczególnie trudny
czas dla zwierz¹t. Nale¿y wiêc pamiêtaæ o warunkach, w jakich je trzymamy; rozlatuj¹ca siê podwórkowa buda
oraz gruby ³añcuch na karku psa mo¿e
przysporzyæ mu sporo cierpienia.
Najczêciej jednak Stra¿ Miejska
wzywana jest do psów biegaj¹cych
samopas po osiedlu i terroryzuj¹cych
mieszkañców. Beztroscy w³aciciele
wypuszczaj¹ zwierzaka, ¿eby siê
wybiega³. Nie przychodzi im nawet
do g³owy, ¿e pupilek mo¿e kogo
skrzywdziæ lub przestraszyæ. Tymczasem zgodnie z kodeksem wykroczeñ "Kto nie zachowuje zwyk³ych
lub nakazanych rodków ostro¿noci
przy trzymaniu zwierzêcia, podlega
karze grzywny do 250 z³otych albo
karze nagany"(Art. 77), natomiast
"Kto przez dra¿nienie lub p³oszenie
doprowadza zwierzê do tego, ¿e staje siê niebezpieczne, podlega karze
grzywny do 1 000 z³otych albo karze
nagany". (Art. 78.)
Z kolei uchwa³a Rady Miasta

Gdañska z 29 grudnia 1999 r. precyzuje inne obowi¹zki w³acicieli czworonogów. Tu najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest bezpieczeñstwo ludzi. Tote¿ cz³owiek opiekuj¹cy siê psem musi zadbaæ o to, by zwierzê by³o wyprowadzane na dwór oraz przewo¿one w
autobusach tramwajach i poci¹gach
Szybkiej Kolei Miejskiej zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. W³aciciel psa musi wiêc pamiêtaæ, ¿e czworonóg mo¿e wyjæ na spacer tylko na
smyczy, a w pomieszczeniach takich
jak windy, korytarze czy klatki schodowe zwierzê musi byæ na smyczy i
w kagañcu. Psa mo¿na spuciæ ze
smyczy tylko wówczas, gdy ma za³o¿ony kaganiec i tylko w miejscu
ma³o uczêszczanym, czyli w przyosiedlowym lasku, w parku lub na
skwerku, gdzie nie przebywa zbyt
wielu ludzi. Zabronione jest wyprowadzanie zwierz¹t w okolice placów
zabaw dla dzieci czy te¿ do piaskownic. Karygodne jest te¿ wypuszczanie psa bez dozoru albo pod opiek¹
ma³ych dzieci. Czêsto bowiem du¿e
zwierzê jest zagro¿eniem dla swojego ma³oletniego opiekuna i jego kolegów. Z kolei psy puszczone samopas potrafi¹ mocno przestraszyæ dzieci lub osoby starsze próbuj¹c, byæ
mo¿e dla "zabawy", wskoczyæ na
przechodnia. Nawet przyjacielskie
machanie ogonem nie jest w stanie

rozwiaæ obaw czy taki wielki zwierzak nie stanie siê za chwilê gronie
szczerz¹cym zêby "potworem". Wtedy wzywani s¹ stra¿nicy, a przera¿eni ludzie domagaj¹ siê surowych kar
dla beztroskiego w³aciciela czworonoga. Czêsto interwencja koñczy siê
te¿ wnioskiem do s¹du o ukaranie
winnych, wielokrotnie ju¿ wczeniej
karanych mandatem.
Nale¿y raz jeszcze podkreliæ STRA¯NICY MIEJSCY TE¯ LUBI¥ PSY. Choæ ukarani mandatami
mog¹ w to w¹tpiæ twierdz¹c, ¿e ich
"grzech" jest niewielki. Niech o powadze tego wykroczenia wiadcz¹
jednak coraz czêstsze przypadki tragicznych pogryzieñ. Dopiero wtedy
pada pytanie, czemu nikt wczeniej
nie zwróci³ uwagi na bezpañsko biegaj¹ce zwierzê. Warto wiêc zapobiegaæ nieszczêciu i upominaæ, a niekiedy karaæ nieodpowiedzialnych
w³acicieli czworonogów.
O wszelkich przypadkach braku
nadzoru nad zwierzêtami domowymi,
ich maltretowaniu oraz o ³amaniu
przepisów bezpieczeñstwa podczas
wyprowadzania psów na spacer mo¿na informowaæ dy¿urnego Stra¿y
Miejskiej w Gdañsku - numer telefonu 986.
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