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Szanowni Państwo 

Wójtowie i Burmistrzowie Gmin 
 

      W nawiązaniu do Art. 1 ust 3 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 mówiącego         
o współdziałaniu administracji publicznej z odpowiednimi instytucjami i organizacjami          
w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Zwierzą Animals Inspektorat w Krośnie, jako organizacja społeczna, której 
statutowym celem jest ochrona zwierząt, kieruje do Państwa prośbę o niezwłoczne 
zwrócenie się, przy użyciu stron internetowych, tablic ogłoszeń, oraz za pośrednictwem 
sołtysów do mieszkańców  z apelem o zapewnienie posiadanym przez nich zwierzętom 
domowym i gospodarskim ustawowo określonych odpowiednich warunków bytowych 
związku  z zapowiadanymi długotrwałymi upałami. 

      Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 17 w/w Ustawy wystawianie zwierzęcia 
domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają 
jego zdrowiu i życiu oraz  pkt.19 – utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub 
wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku, jest 
uznawane za znęcanie się nad zwierzętami, za które zgodnie z art. 35 ust.1 a grozi grzywna 
albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch. 

       Natomiast art. 9 ust.1  w/w Ustawy określa, że kto utrzymuje zwierzę domowe ma 
obowiązek zapewnić mu: pomieszczenie chroniące je przed  zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 

      Zatem w związku z zapowiadanymi warunkami atmosferycznymi należy zwrócić uwagę      
w szczególności, aby zwierzęta miały stały dostęp do wody i mogły przez cały dzień 
schronić się przed słońcem i wysoką temperaturą w zacienionym miejscu. 

      Upalne dni są szczególnie ciężkie dla psów trzymanych na uwięzi lub w kojcach. Dlatego 
należy przypomnieć mieszkańcom, że zgodnie z  w/w Ustawą – art. 9 ust.2 -   uwięź nie może 
być krótsza niż 3 metry oraz że pies nie może przebywać na uwięzi w sposób stały dłużej niż 
12 godzin w ciągu doby. Pies musi mieć stały dostęp do wody oraz możliwość schronienia się 
w cieniu, przy czym należy zaznaczyć, że buda stojąca w pełnym słońcu nie chroni psa przed 
słońcem i wysoką temperaturą ! 
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      Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych 
warunkach bytowania, znęcanie się nad nimi, może być uznane za wykroczenie a nawet 
przestępstwo i każdy, kto jest świadkiem takiej sytuacji, ma obowiązek zgłoszenia tego         
do organów ścigania. 

Wierzymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony. 

Przykładowy tekst apelu i plakat w załączniku. 
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Mieszkańcy – właściciele zwierząt! 
 

 
W związku z upałami przypominamy o ustawowym obowiązku zapewnienia wszystkim 

zwierzętom, domowym i gospodarskim, odpowiednich warunków bytowych, w tym 
chroniących ich przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. 
Każde zwierzę powinno mieć stały dostęp do wody oraz możliwość schronienia się w dzień 
przed promieniami słonecznymi i wysoką temperaturą w zacienionym miejscu. 
 To trudny czas szczególnie dla psów trzymanych na uwięzi lub w kojcach. Dlatego pamiętać 
należy, że: 
 - uwięź nie może być krótsza niż 3 metry, nie może powodować u psa uszkodzeń ciała, 
cierpienia oraz ograniczać możliwość niezbędnego ruchu. 
-  pies nie może przebywać na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, 
-  pies musi mieć stały dostęp do wody, 
 - pies musi mieć możliwość schronienia się w cieniu przed działaniem promieni słonecznych i 
wysokiej temperatury. Buda postawiona w pełnym słońcu nie chroni psa przed upałem! 
Zadbajmy o warunki, w jakich przebywają nasze zwierzęta i nie bądźmy obojętni na 
cierpienie zwierząt w naszym otoczeniu. Każdy, kto zna przypadki nieodpowiedniego 
traktowania zwierząt, znęcania się nad nimi, powinien zgłosić to na policję, ponieważ 
znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności 
do lat dwóch. 
 

  

 

 
 


