
Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla osób zamieszkałych w zasobach 
Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie posiadających zwierzęta domowe. 
 

§ 15 

 

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, 

a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za : 

a) szkody wyrządzone przez zwierzę, 

b) usuniecie zwłok padłego zwierzęcia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

§ 16 

 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy : 
1) w odniesieniu do psów : 

a) zarejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w terminie do 14 dni od wejścia w posiadanie psa ,wpis w rejestrze obejmuje 
następujące dane : imię i nazwisko właściciela , adres właściciela , numer indentyfikacyjny 
nadany psu , imię psa, 

b) oznakowanie psa znaczkiem indentyfikacyjnym , który wydawany jest nieodpłatnie w/wym 
Wydziale, 

c) wyposażenie psa w obrożę , a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec , 
d) prowadzenie psa na uwięzi , a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 

zagrażającego  otoczeniu -  w nałożonym kagańcu, 
e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy  na terenie nieruchomości 

może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji , gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób 
uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający dopuszczenie osób trzecich, 
a nieruchomość posiada oznakowanie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych : 
a) stały i skuteczny dozór, 
b) zabrania się prowadzenia zwierząt do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt-postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów, 

c) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do Parku Miejskiego oraz na tereny placów 
gier i zabaw , w tym piaskownic dla dzieci, 

d) zabrania się kąpieli psów  i innych zwierząt domowych w zdrojach, oczkach wodnych 
i fontannach miejskich znajdujących się na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku , 

e) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności 
na chodnikach , jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., które umieszczone 
w szczelnych ,nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane  
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów lub innych urządzeń przeznaczonych 
na ten cel-postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy 
psów. 

§ 17 
 
Utrzymujący gady , płazy , ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z lokalu . 


