Czy wiesz, że w Wałbrzychu...
• jest szacunkowo ok. 11 000 psów,
• dziennie produkują ok. 1 tony odpadów, co w skali roku przekłada się na 365 ton odchodów.

Psie nieczystości pozostawione na skwerach, zieleńcach, chodnikach i w piaskownicach stanowią nie
tylko zagrożenie sanitarne, ale także negatywnie wpływają na estetykę naszego miasta.

Przyłącz się do akcji „Posprzątaj po mnie. Nie rób mi obciachu”
Pobierz bezpłatny zestaw higieniczny:
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, ul. Matejki 1, pok. 40,
Urząd Miasta, ul. Kopernika 2, portiernia,
Straż Miejska, ul. Matejki 1, dyżurka,
Schronisko dla Zwierząt, ul. Łokietka 7,
Spółdzielnia Górnik, ul. Broniewskiego 65C, portiernia,
Spółdzielnia Podzamcze, Al. Podwale 1, portiernia.

Obowiązki osób utrzymujących psy:
• właściciel lub opiekun psa obowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzę poprzez ich zebranie i wrzucenie do kosza na psie odchody lub zwykłego kosza
na śmieci,
• właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do zachowania należytych środków ostrożności
przy jego utrzymaniu, a w szczególności do:
- zapewnienia pełnej opieki nad zwierzęciem,
- prowadzenia psa w miejscach publicznych na smyczy, a psa należącego do ras uznanych
za agresywne lub mieszańca tych ras, a także psa zachowującego się agresywnie
w stosunku do ludzi lub zwierząt, należy prowadzić dodatkowo w kagańcu,
- zaopatrzenia psa w identyfikator pozwalający na ustalenie nazwiska i adresu właściciela,
• zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny:
- placów zabaw,
- szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych,
- budynków użyteczności publicznej,
- boisk i obiektów sportowych,
• zabrania się kąpieli psów w zbiornikach wodnych, oznaczonych kąpieliskach i fontannach
gminnych,
• zwierzęta pozostawione w miejscu publicznym bez opieki będą wychwytywane i przewożone
do Schroniska dla Zwierząt,
• właściciel psa rasy uznanej za agresywną obowiązany jest do zgłoszenia faktu jego hodowli
w Urzędzie Miejskim,
• właściciel psa jest obowiązany do udokumentowania na żądanie Straży Miejskiej lub innej
osoby upoważnionej faktu zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej
w Kodeksie wykroczeń w kwocie do 500 zł.
Informacje na temat akcji można uzyskać w Zarządzie Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
nr tel. 74/641 44 15 oraz na stronach internetowych
www.zdkium.walbrzych.pl i www.walbrzych.eu

