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Wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, mając na uwadze troskę o wspólne
bezpieczeństwo oraz dobro nasze i naszych dzieci, Straż Gminna Gminy Kościerzyna
uprzejmie informuje, że w związku z licznie pojawiającymi się zawiadomieniami o
błąkających się, bezpańskich psach na bieżąco realizowane są czynności zmierzające
do wyłapania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im należytej opieki w schronisku, z
którym Urząd Gminy Kościerzyna podpisał stosowną umowę.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne” rozumie się
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone



przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką trwale dotąd pozostawały.

O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że
zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są
szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i
dłużej. Niewskazane jest, by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek
wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny.
Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości.

Psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to
głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy
właściciel psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Straży Gminnej Urzędu Gminy w
Kościerzynie tel. 58 686 59 80 w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na
adres: sg@koscierzyna.pl, bądź na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na
nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Natomiast, aby zgłosić „bezdomnego psa” wałęsającego się od dłuższego czasu po danej
miejscowości należy wypełnić i przesłać zgłoszenie na adres sg@koscierzyna.pl podając
niezbędne dane.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i
umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. Średnio, jedno zwierzę oddane
do schroniska kosztuje gminę 2 tys. zł.

Straż Gminna Gminy Kościerzyna apeluje o czujność w każdym przypadku ludzkiej
nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że „Zwierzę,
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę”.
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