
Załącznik Nr 2
do Regulaminu użytkowania lokali i zasad porządku domowego

Spółdzielni Mieszkaniowej “POWIŚLE” w  Puławach

OBOWIĄZKI  OSÓB  UTRZYMUJĄCYCH  ZWIERZĘTA
DOMOWE 

1. Osoby,  będące  właścicielami  lub  opiekunami  psów  oraz  innych  zwierząt  domowych,
zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi  zwierzętami i  utrzymywania
zwierząt  tak,  aby  nie  stwarzały  i  nie  stanowiły  zagrożenia  dla  zdrowia,  życia  ludzi
i zwierząt, a szczególnie nad psami o rasach, uznawanych za agresywne.

2. Właściciel psa, który zamieszkuje w Puławach zobowiązany jest dokonać jego rejestracji
w Urzędzie Miasta oraz trwale go oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Właściciel  psa  obowiązany  jest  przestrzegać  szczepień  ochronnych  psów  przeciw
wściekliźnie. Procedury szczepień ochronnych uregulowane są w odrębnych przepisach.

4. Na  tereny  użytku  publicznego  psy  należy wyprowadzać  na  smyczy  ze  znaczkiem
identyfikacyjnym i w kagańcu.

5. Zakazuje  się  wprowadzania  psów  do  obiektów  użyteczności  publicznej,  placówek
handlowych  lub  gastronomicznych,  jeżeli  zakaz  taki  wynika  z  wyraźnego  oznakowania
dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu) oraz na tereny placów
gier i zabaw dla dzieci. Ww. postanowień nie stosuje się do psów – przewodników osób
niewidomych.

6. Osoby  utrzymujące  psy  i  inne  zwierzęta  domowe  mają  obowiązek  nie  dopuszczać  do
zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.

7. Właściciele  zwierząt  domowych są zobowiązani  do usunięcia  spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń  obiektów  i  innych  terenów  przeznaczonych  do  wspólnego  użytku,  a  w
szczególności  z  ulic,  chodników, placów, terenów zieleni,  klatek  schodowych,  wind itp.
poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenia ich
do specjalnych pojemników lub kosza na odpady.

8. Obowiązuje  całkowity  zakaz  dokarmiania  ptaków  i  zwierząt  na  terenie  osiedla  poza
miejscami wyznaczonymi przez Spółdzielnię.

9. Zwierzęta  pozostawione  bez  dozoru  w  miejscach  publicznych  będą  wyłapywane
i umieszczane w przytulisku dla bezdomnych zwierząt.

10. W przypadku  ustalenia  właściciela  zwierzęcia,  które  zostało  umieszczone  w schronisku,
jego właściciel ponosi koszty pobytu zwierzęcia w schronisku.

11. Zabrania  się  hodowli  zwierząt  domowych  w  lokalach  mieszkalnych,  która  może  być
uciążliwa dla współmieszkańców.


