
 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY TUŁOWICE 

                                                       
Apelujemy   do    mieszkańców    gminy    Tułowice    o  zwrócenie  szczególnej uwagi  na  problem  

bezdomności  zwierząt na terenie gminy.   

Przypominamy, że w celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku ważne jest by właściciele zwierząt 

pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:  

1.o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, 

2. o prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy i w kagańcach ,                                                            

3. o nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem 

miejsc do tego przeznaczonych  

4. o nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw. 

5. o niezwłocznym  usuwaniu zanieczyszczeń  spowodowanych ich odchodami. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, osoba utrzymująca zwierzę domowe, ma obowiązek 

zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,  

z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę 

i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej 

niż 12 godzin w ciągu doby. Uwięź, na której trzymane jest zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry 

i nie może  powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego 

ruchu”.  

Ponadto należy pamiętać, że psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się 

psy bezdomne to głównie zwierzęta, które oddaliły się z nieruchomości przez nierozwagę swoich  

właścicieli lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Z  uzyskanych informacji  

i obserwacji wynika, że  w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru  nie są bezpańskie,  są to 

psy, które nie pilnowane uciekają z niezabezpieczonych posesji.  Zdarza się to często w okresie 

godowym zwierząt. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten 

zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. 

Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę jest bezdomne 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. Wówczas całe watahy psów potrafią czuwać przy nieruchomości, na 

terenie której przebywa suka w rui.  Cieczka trwa około 3 tygodni,. W związku z tym sytuacja ta trwa 

około dwóch tygodni, a  czasem  dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie  dokarmiać wałęsające się 

psy, zamykać je  na terenie swojej nieruchomości  oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do urzędu. 

Zwierzę, które nie będzie dokarmiane  w końcu samo odejdzie i wróci do swojego opiekuna .  

Od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu lub kotu na terenie swojej nieruchomości 

schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru czy też sterylizacji  zwierzęcia jako bezdomnego nie 

będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca  zwierzę do swojego domu, zapewniająca 

mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że  

w większości przypadków wałęsające się psy lub koty mają opiekunów, jednak szybko 

przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im schronienie i wyżywienie. Należy również 

pamiętać, że przygarniając psa lub kota  nawet na chwilę,  zostanie mu odebrana szansa powrotu do 

jego poprzedniego właściciela . 

W przypadku potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

mieszkańców gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. 

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach 

pracy Urzędu Gminy w  Tułowicach ( tel. 77 460 01 43). 


