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Gdy pies powoduje kolizję drogową, mandat płaci jego właściciel

Do właśnie takiej sytuacji doszło niedawno przy ulicy Wolności 118. 39-letni zabrzanin
nie zachował należytej ostrożności w trzymaniu psa na uwięzi,
w wyniku czego zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające renault
kierowane przez 52-letnią kobietę. Zwierzę przeżyło, ale samochód został uszkodzony. Czy
pies w jakikolwiek sposób może
być uznany za winnego kolizji
z samochodem? – Oczywiście,
że nie. Odpowiedzialność za
działania zwierzęcia domowego
ponosi jego właściciel. Pies nie
ma bowiem zdolności prawnej.
Tak jak nie może podpisać żadnej umowy, tak nie odpowiada
prawnie za swoje czyny. Wszystkie jego działania oceniane są
w kontekście jego właściciela
i opiekuna – wyjaśnia Sebastian
Bijok, rzecznik prasowy zabrzańskiej policji. W jego ocenie kierująca prowadziła pojazd zgodnie z przepisami, dostosowała
prędkość do warunków panujących na drodze oraz zachowała
szczególną ostrożność. Mimo
to nie miała szans odpowiednio
szybko zareagować na psa, który ni stąd, ni zowąd pojawił się
na jezdni. – Doszło do kolizji,
za którą w tym wypadku odpowiadał właściciel psa. Obecni
na miejscu policjanci, ukarali go

Przepisy na lato
mandatem karnym w wysokości
1050 złotych – precyzuje rzecznik komendy policji.
W Zabrzu od ponad 20 lat
aktywnie działa schronisko Psitul mnie, które wyłapuje bezdomne, zagubione i wałęsające
się po osiedlach zwierzęta. – Pies
biegający luzem może stanowić
zagrożenie dla siebie i otoczenia.
W szczególności, gdy jest przestraszony i porusza się w pobliżu dróg
o wysokim natężeniu ruchu samochodowego. Nie bądźmy więc
obojętni i widząc takie zwierzę, informujmy straż miejską lub naszą
placówkę – apeluje Michael Bizuk
z zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Pamiętajmy więc, że ustawa
o ochronie zwierząt oraz uchwały
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kodeks
wykroczeń nakładają na właścicieli czworonogów obowiązek
należytej kontroli swojego psa,
gdy wychodzimy z nim w miejsca ogólnodostępne. Artykuł 77
kodeksu wykroczeń brzmi: „kto
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo
karze nagany.”
Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa
działał z winy umyślnej czy nie.
Przy czym nakaz, co do sposobu trzymania psa na smyczy
lub w kagańcu, może wynikać
także z regulaminów wewnętrznych przewoźników, obiektów
sportowych czy centrów handlowych. I dokument ten może
przewidywać osobną sankcję
ﬁnansową za nieprzestrzeganie
jego postanowień.
Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić
uwagę jest wyprowadzanie
czworonogów na terenach niezamieszkałych. Bardzo częstą
praktyką jest puszczanie psów
wolno po lesie. I tę kwestię regulują przepisy kodeksu wykroczeń, a w szczególności artykuł
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Posiadanie w mieście
psa wiąże się z obowiązkami. Przede wszystkim czterołapa należy wyprowadzać
na terenach zamieszkałych
na smyczy, a w przypadku
bardziej nadpobudliwych
zwierząt powinny mieć one
założony kaganiec. Ważne jest też, by sprawować realną kontrolę nad
psiakiem, aby ten kogoś
nie pogryzł, a w związku
z tym nie wolno puszczać
go samopas. Bo w takiej
sytuacji podopieczny może
wbiec na ruchliwą jezdnię,
narażając własne i cudze
życie. Kierowca zaskoczony nagłym wtargnięciem
psa na ulicę, może odruchowo skręcić kierownicę
i zderzyć swe auto z innymi pojazdem lub potrącić
pieszego.

166: „kto w lesie puszcza luzem
psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega
karze grzywny albo nagany.”
– Niezachowanie należytej
ostrożności przy trzymaniu psa
może też doprowadzić do wyrządzenia szkody przez zwierzę
innej osobie. Głównie chodzi
o uszkodzenie rzeczy, ale coraz
częściej słyszymy o przypadku
poważnego pogryzienia przez
psa dziecka czy nawet dorosłej
osoby. W zależności od skutków,
właściciela psa może spotkać surowa odpowiedzialność karna
– wyjaśnia rzecznik policji.
Problemy mogą wynikać również z nadmiernego szczekania
psa i to nie tylko nocą. Wówczas
w grę wchodzi odpowiedzialność z artykułu 51 paragrafu 1
kodeksu wykroczeń: „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój,
porządek publiczny, spoczynek
nocny albo wywołuje zgorszenie
w miejscu publicznym, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Z kolei jeśli
ktoś celowo szczuje psem inną
osobę, musi się liczyć z grzywną
do tysiąca złotych.
Zawsze za zachowanie psa odpowiada jego właściciel, a szkody
przez niego wyrządzane, wynikają
z błędów popełnianych przez ludzi
– np. chowanie nieodpowiedniej
rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, brak właściwych
warunków bytowych psa, brak
szkoleń i dyscypliny.

Zabrzański TOZ apeluje do
mieszkańców, by nie byli obojętni
na sygnały świadczące o znęcaniu
się nad zwierzętami. – W Zabrzu
prężnie działają inspektorzy społeczni, którzy mogą przeprowadzić kontrolę dobrostanu zwierząt.
Ważne jest, aby w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia w wyniku znęcania, wykonać zgłoszenie do policji lub straży
miejskiej. W przeciwieństwie do
społecznej organizacji są to służby,
które mogą podjąć natychmiastową interwencję – wyjaśnia Bizuk.
Kolejną ważną kwestią są wysokie temperatury, które panują
w okresie letnim. Są one trudne
do zniesienia dla ludzi, a tym
bardziej dla psów. Zwierzęta bowiem nie pocą się tak jak ludzie
całą powierzchnią ciała. Mogą
to robić tylko za pomocą opuszków palców, a także w czasie ziajania. Dlatego też skwary są dla
nich szczególnie trudne i łatwo
im o przegrzanie, a nawet niebezpieczny dla życia udar cieplny. Temperatura ciała psa waha
się od 38 do 39 stopni Celsjusza. Powyżej tego pułapu, organizm zaczyna się przegrzewać,
co objawia się ziajaniem, przyspieszonym płytkim oddechem,
nadmiernym ślinieniem i przyspieszonym rytmem serca.
Oczywiście zawsze należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do
wody. Średnie dobowe zapotrzebowanie na nie to 20-50 ml na
kilogram masy ciała zwierzęcia.
W upalne dni może być nawet

więcej. – Pamiętajmy też o zabieraniu butelki z wodą i miski na
spacery z psem, tak by mógł w jego czasie gasić pragnienie. Przy
braku odpowiedniej ilości wody,
zwierzę się odwadnia. W czasie
upałów nigdy nie zostawiajmy psa
w pokoju, który szybko się nagrzewa. Najlepiej, gdyby miał dostęp
do podłogi z płytek, które są zazwyczaj chłodne. Można również
zasłonić okna, aby słońce nie nagrzewało intensywnie pomieszczenia. Jeśli tylko mamy możliwość,
zostawmy włączony wentylator
lub klimatyzację w mieszkaniu.
W ogrodzie natomiast koniecznie
zacieniujmy miejsce przebywania
czworonoga. Zaś w upalne dni nie
prowadźmy go na długie i aktywne spacery – ostrzega Bizuk.
Przestrzega on jednocześnie
przed zakładaniem psu na spacer
kagańców materiałowych (tzw.
weterynaryjnych). Są one zarezerwowane wyłącznie na czas
badania lekarskiego. W takim
rynsztunku pies nie ma możliwości ziajania, a to właśnie w ten
sposób obniża temperaturę swojego ciała. Nie może też się napić
wody. Nigdy nie pozostawiajmy
też psa w samochodzie. W zamkniętym pojeździe temperatura
bardzo szybko wzrasta – nawet
do ponad 60 stopni Celsjusza.
Zwierzę w takich warunkach nie
będzie w stanie schłodzić organizmu i nawet uchylenie okna nie
zmieni tej sytuacji. – Gdy w upalny dzień zobaczymy zamkniętego
zwierzaka w samochodzie, od
razu zgłośmy to policji, straży
miejskiej lub zadzwońmy pod
numer alarmowy 112. Jeśli życie
zwierzęcia jest zagrożone, a pomoc nie nadchodzi, możemy wybić szybę i uratować zwierzę. Jest
to zachowanie całkowicie zgodne
z prawem. Ratując życie zwierzęcia, działamy bowiem w stanie
tzw. wyższej konieczności – wyjaśnia rzecznik zabrzańskiej policji.
– W okresie upałów pamiętajmy
również o innych zwierzakach,
szczególnie o ptakach i wolno żyjących kotach. Wystawmy im miskę z wodą przed dom, aby i one
miały do niej stały dostęp. Wbrew
pozorom, w miastach czasami
może być z tym duży problem. Ten
mały gest może uratować życie
niejednemu zwierzakowi. (kub)
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PREZYDENT MIASTA ZABRZE
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Wydziału Obrotu Nieruchomościami
na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
został wywieszony wykaz
nr 29/N/2022,
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni
od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
Treść wykazów publikowana jest
w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/300
w menu przedmiotowym:
wykazy nieruchomości – zbycie.

PREZYDENT MIASTA ZABRZE
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Wydziału Obrotu Nieruchomościami
na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
zostały wywieszone wykazy
nieruchomości lokalowych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze
nr: 513/ON/2022, 514/ON/2022, 515/ON/2022, 516/ON/2022.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni
od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.
Treść wykazów publikowana jest
w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/300
w menu przedmiotowym: wykazy nieruchomości - zbycie.

