Poradnik
odpowiedzialnego
właściciela kejtra

Zanim
sprawisz
sobie kejtra

Czy w domu są alergicy?
Alergia jest jednym z najczęstszych powodów, dla
których ludzie muszą pozbyć się zwierząt. Jeśli
wiesz, że któryś z domowników jest na coś uczulony – zrób mu dodatkowe testy, by przekonać
się, czy nie ma alergii na zwierzęta. Lepiej wiedzieć to wcześniej i najwyżej zdecydować się na
zwierzaka, który nie powoduje alergii, niż potem
stanąć przed wyborem: zdrowie albo pies.
Co zrobisz z psem podczas wakacji,
wyjazdu?

Sprawdź, czy jesteś na niego gotowy.
Dec ydując się na psa, uświadom sobie,
że na kilkanaście lat zagości on w Twoim sercu i domu, a to wymaga poświęcenia Twojego
czasu, energii, cierpliwości i konsekwencji.
Nastaw się na wieloletnie działanie.

Ile czasu spędzasz poza domem?
Jeśli dużo pracujesz i dom traktujesz jak hotel –
adopcja psa nie jest dobrym pomysłem. Zwierzę
będzie tęsknić i się nudzić, a z nudów może niszczyć mieszkanie lub nabrać złych nawyków.
Czy będzie Ci się chciało wychodzić z psem
przynajmniej trzy razy dziennie?
Pies musi wychodzić co najmniej trzy razy dziennie, choćby po to, by zaspokoić swoje potrzeby
fizjologiczne. Przynajmniej jeden spacer musi być
dłuższy – pies musi poznawać świat, wybiegać
się, zmęczyć się.

Nie do wszystkich miejsc można przyjechać na
wakacje z psem. Czy w razie wyjazdu masz kogoś,
kto zajmie się psem? A jeśli nie – czy stać Cię na
hotel dla psów?
Czy jesteś gotów ponieść koszty
utrzymania psa?
Zastanów się, ile pieniędzy możesz przeznaczyć
na utrzymanie psa. Czy stać Cię będzie na zapewnienie mu odpowiedniej diety? Czy będziesz
w stanie opłacić coroczne szczepienia, wizyty
kontrolne u lekarza, a w przypadku choroby – leczenie zwierzęcia?
Czy jesteś pedantem?
Pies brudzi. Zostawia ślady na podłodze, wylewa
wodę z miski, gubi sierść… Jeśli ta wizja Cię przeraża, raczej nie powinieneś mieć psa.
Czy wiesz, że przygarniasz nowego
domownika na kilka, kilkanaście lat?
Psa bierze się na zawsze, czyli na dobre i na złe.
To żywe stworzenie, które czuje podobnie jak my.

Gdzie mieszkasz?

Jeśli spełniasz powywższe wymogi, to możesz z czystym sumieniem przyjąć psa pod
swój dach.

Czy jest to mieszkanie, czy dom z ogrodem?
Czy w okolicy są miejsca, do których można pójść
z psem na krótszy lub dłuższy spacer?

Obowiązki to ważna rzecz!

Spacer

Tu kejtry w kagańcach biegają bez

Sprzątać po swoim kejtrze powinno

smyczy w wydzielonym miejscu:

się zawsze!

Każdy pies musi być wyposażony w obrożę i prowadzany na smyczy w miejscach publicznych i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem. Wprowadzając psa na tereny przeznaczone
do wspólnego użytku, w tym do obiektów użyteczności publicznej, miej na
uwadze bezpieczeństwo ludzi i poszanowanie zasad tam obowiązujących.
Dodatkowo, psy ras uznanych za agresywne, ich mieszańce oraz wszystkie
inne stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla ludzi, muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu tylko przez osoby dorosłe.

Pamiętaj!

Niek tórz y ludzie z w yczajnie boją się psów, a Ty masz obo wiązek chronić osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem z Twoim psem. Nie zostawiaj też psa na uwięzi
w taki sposób, by zagrażał on otoczeniu. Jeśli Twój pies porusza
się swobodnie po Twojej posesji zabezpiecz ją w taki sposób,
aby zapobiec możliwości w ydostania się go poza jej granice.

Park Szelągowski

Park Cytadela

Park Wodziczki

Park Tysiąclecia
Park Kasprowicza

1.

Zebrane psie odchody powinno się umieszczać we wszystkich koszach na drobne odpady komunalne, które są wyłożone workiem
foliowym.

Park Jasińskiego

Lasek Dębiecki
1. Park Mazowieckiego

Bez smyczy można puszczać kejtra:
DD tylko w sytuacji, gdy właściciel lub
opiekun ma możliwość sprawowania
kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, a sama obecność psa bez uwięzi
nie będzie powodowała uciążliwości
dla otoczenia

DD na terenie ogrodzonego wybiegu
dla psów

Wybiegi dostępne na terenach miejskich:
os. Oświecenia, os. Polanka, teren przy jeziorze Rusałka, Lasek Marceliński, ul. Browarna,
ul. Piaśnicka, ul. Jasna Rola, os. Orła Białego, Park im. Heweliusza, Park Rataje, Park przy

Obowiązek założenia kagańca dotyczy w tych przypadkach psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
Dodatkowe zasady związane z obecnością psów na terenie nieruchomości
przeznaczonych do wspólnego użytku na obszarze całego miasta, dotyczące
osób utrzymujących te zwierzęta, mogą wynikać z regulaminów porządkowych sformułowanych przez zarządców poszczególnych terenów.

Obowiązkiem właściciela psa jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach
oraz na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach
itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z pomocy
psów przewodników.

os. Chrobrego, Park Kasprowicza, Park Jana Pawła II

Parki miejskie, w których możesz zwolnić kejtra
ze smyczy w wydzielonym miejscu:
Lasek Dębiecki, Park im. ks. J. Jasińskiego, Park im. Jana Kasprowicza, Park Tysiąclecia,
Park A. Wodziczki, Park Mazowieckiego, Park Szelągowski, Park Cytadela

Sprzątanie po psie powinno być nawykiem każdego właściciela! Wymagają tego dobre obyczaje, a dodatkowo w przypadku kontroli Straży Miejskiej możesz zapłacić mandat do
500 złotych.

Pamiętaj!

Wybiegi

Szczepienie

Czipowanie

Na terenie miasta funkcjonuje specjalna psia infrastruktura, czyli wybiegi dla psów. Na ich terenie, po zwolnieniu z uwięzi, psy mogą przebywać bez kagańca. Wyjątkiem są psy ras uznawanych za agresywne,
ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, które przebywając na
terenie wybiegu, muszą mieć założony kaganiec, a zwolnione z uwięzi
mogą zostać tylko w przypadku, kiedy na jego terenie nie przebywają
jednocześnie bez uwięzi psy innych właścicieli.

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela psa jest zaszczepienie go
przeciw wściekliźnie.

Kejtra czipuje się tylko raz w ciągu jego życia.
Poznańskie kejtry są czipowane bezpłatnie.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową zwierząt i ludzi, wywoływaną przez wirusy obecne w ślinie zakażonego zwierzęcia. Właściciel, którego
pies ukończył 3 miesiąc życia, zobligowany jest do zaszczepienia go przeciw
tej chorobie.
Szczepienia dokonuje się raz w roku. Zaszczepić zwierzę może jedynie lekarz
weterynarii. Lekarz wystawia zaświadczenie, które właściciel czworonoga
zobowiązany jest zachować do czasu następnego szczepienia.

Preferencje psich wybiegów:
DD minimalna powierzchnia wybiegu 0,25 ha
DD z a g o s p o d a r o w a n i e t e r e n u
w sposob nieograniczający widoczności, obszar trwale ogrodzony płotem o wysokości min.
1,70 m
DD 2 furtki ze śluzami zamykanymi
samoczynnie oraz co najmniej
jedna brama techniczna
DD podzielenie terenu na wybieg dla
małych i dużych psów (w miarę
możliwości)

DD ławki

Pamiętaj!

DD widoczne tablice informujące
o wybiegu dla psów wraz z regulaminem, umieszczone przy
każdym wejściu na wybieg
DD kosze wyłożone workami, przy
każdym wejściu oraz przy każdej
ławce zalecane elementy wyposażenia: przeszkody, kłody, duże
głazy i inne

Kejter bez opłat

DD usytuowanie w pobliżu miejsc
parkingowych

Sprzątanie

Za brak aktualnego zaświadczenia o szczepieniu Straż Miejska
może ukarać mandatem do 500 zł, bądź skierować do sądu wniosek
o ukaranie. (Podstawa prawna art. 85 ust. 1a Ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Od stycznia 2016 roczna opłata za posiadanie psa została w Poznaniu zniesiona. Jeśli
do końca 2015 roku posiadałeś psa, to jesteś zobowiązany do uiszczenia wówczas
obowiązujących opłat.
Pamiętaj! !

Po zaczipowaniu, 15-cyfrowy numer czipa zostaje zapisany w Miejskim
Rejestrze Psów prowadzonym w bazie Safe Animal przez Usługi Komunalne
Miasta Poznania. Rejestr zawiera dane o samym psie, jak i dane jego właściciela. Czip pomaga w sposób natychmiastowy ustalić dane właściciela
w przypadku, gdy zwierzę zaginie lub zostanie porzucone.
Zaczpiować bezpłatnie psa możesz we wskazanych przez Miasto Poznań
zakładach weterynaryjnych lub w poznańskim Schronisku dla zwierząt.
Jeżeli pies był już czipowany w innym mieście, nie musisz go ponownie
czipować. Wystarczy tylko przerejestrować go w Usługach Komunalnych
Miasta Poznania.

Aby zaczipować kejtra:
DD w łaściciel powinien
posiadać swój dokument tożsamości

DD o s o b a p r z y p r o w a dzająca psa na zabieg
musi być pełnoletnia

DD aktualne świadectwo
szczepienia psa przeciw wściekliźnie

W p r z y p a dk u ś m i e rc i p s a ,
jego sprzedaży lub oddania,
właściciel ma obowiązek wyrejes trowania c z woronoga
w terminie 14 dni.
W tym celu należy zgłosić ten
fakt w Usługach Komunalnych
w Poznaniu (ul. Słowackiego 43,
tel. 61 846 29 00), podając do
Miejskiego Rejestru Psów numer czipa, dane właściciela
i powód wyrejestrowania psa.

Pamiętaj!

Tu bezpłatnie
zaczipujesz kejtra
Lista zakładów weterynaryjnych:
Gabinet Weterynaryjny,
Dariusz Filipiński,
os. Wichrowe Wzgórze paw. 105
Gabinet Weterynaryjny,
Marek Kolloch,
ul. Brzozowa 1
Gabinet Weterynaryjny,
Juszczak & Gorzelańczyk,
ul.Bułgarska 68
os. Armii Krajowej 85A
Prywatny Punkt Weterynaryjny,
E. Raczyński, K. Halagiera,
ul. Bławatkowa 2A
Klinika Weterynaryjna,
Grzegorz Wąsiatycz,
ul. Księcia Mieszka I 18
Lecznica dla Zwierząt
„Homeopatia”,
A. Czerwiński,
ul. Wawrzyniaka 41
Lecznica dla Zwierząt,
Dorota Bukowska,
ul. Pawłowskiego 2A
Specjalistyczna Przychodnia
dla Zwierząt,
W. Marek, J.Przybylski,
ul. Zwierzyniecka 41
Usługi Weterynaryjne,
Piotr Winiecki,
ul. Mogileńska 4/9

Andrzej Zatoń,
ul. Mołdawska 1
Gabinet Weterynaryjny ANIMAL,
R. Przybylski, B. Przybylska,
ul. Nad Wierzbakiem 20/1
Praktyka Weterynaryjna,
A. Golec, M. Rybski,
ul. Grunwaldzka 125A

AKADEMICKA Przychodnia
Weterynaryjna,
P. Antosik, D. Bukowska,
ul. Dojazd 30
Jarosław Paryzek,
ul. Grunwaldzka 248
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt,
os. Wł. Jagiełły 33
Prywatna Praktyka Weterynaryjna,
P. Dudko,
ul. Meliorantów 3

Gabinet Weterynaryjny, Vet-Help
Natalia Busłowicz,
ul. Baśniowa 12
Lecznica dla Zwierząt,
F. Kwilecki, W. Ratajczak,
ul. Grunwaldzka 246
Gabinet Weterynaryjny,
Jan Włodarek,
ul. Lęborska 47A
Maciej Nowak,
ul. Grunwaldzka 248

Przychodnia Weterynaryjna,
A. Łowczak , B. Figlarek,
os. Orła Białego 86

Przychodnia Weterynaryjna,
Piotr Dąbrowski,
ul. Zbąszyńska 26

Specjalistyczna Przychodnia
dla Zwierząt,
M. Bronicki,
ul. Zwierzyniecka 41

Klinika Weterynaryjna,
Jacek Gołańczyk,
ul. Naramowicka 68

Andrzej Dudziński,
ul. Kopanina 3

Przychodnia Weterynaryjna,
Katarzyna Marciniak,
ul. Katowicka 11/U1-2

Przychodnia Weterynaryjna,
Sylwia Łata,
ul. Chwaliszewo 12

Przychodnia Weterynaryjna,
Karolina Bolewska,
ul. Fieldorfa 1/3U

Gabinet Weterynaryjny,
Katarzyna Gryglewska,
ul. Piątkowska 105

Usługi Weterynaryjne,
Jakub Golec,
ul. Bnińska 40

Lecznica Weterynaryjna s.c.
M. Wełniak, P. Krahel,
ul. Sołtysia 26

Usługi Sanitarno-Weterynaryjne,
Wiesław Ciszak,
ul. Tomickiego 21/6

Gabinet Weterynaryjny,
M. Konieczny,
os. Stefana Batorego 82N

Gabinet Weterynaryjny
„Na Wildzie”,
Zuzanna Chrapkowska,
ul. Wierzbięcice 65

Gabinet Weterynaryjny,
Żaneta Sokołowska,
os. Lecha 92A

Przychodnia Weterynaryjna,
B. Wartecki, K. Śliwa,
ul. Nowowiejska 24C, Swarzędz

Gabinet Weterynaryjny Pluto s .c.
P. Antosik, K. Kaniewski,
os. Jagiellońskie 77

Usługi Weterynaryjne,
J. Woliński, P. Tobis,
ul. Pietrusińskiego 16
ul. Matejki 60
ul. Wachowiaka 10

Gabinet Weterynaryjny
„Boliłapka” s.c.
Oblizajek, Drab, Szymkowiak,
os. Czecha 104
Gabinet Weterynaryjny,
Anna Adamska,
ul. Św. Antoniego 52,
os. Rzeczypospolitej 3

Gabinet Weterynaryjny,
Andrzej Tecław,
os. Oświecenia 4
Praktyka Weterynaryjna
„My-Pet”,
Tomasz Nowak,
os. 1000-lecia 30

Gabinet Weterynaryjny,
M. Całujek,
ul. M. Kasprzaka 24

Schronisko dla zwierząt,
ul. Bukowska 266

Kejtry ras
niebezpiecznych

Odpowiedzialna
adopcja kejtra

Posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia właściwego organu gminy, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić
hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Adopcja psa umożliwia mu znalezienie nowego, kochającego domu.
Odpowiedzialna adopcja ma na celu zapewnienie zwierzakowi godnego oraz
szczęśliwego życia z ludźmi szanującymi dobro i prawa zwierząt.

Wnioski o zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
przyjmowane są w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu
Miasta Poznania przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404. W wersji elektronicznej
wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMP.

Decydując się na adopcję psa, zobligowany jesteś umową adopcyjną do zapewnienia psu odpowiednich warunków. Decyzja o adopcji musi być podjęta
świadomie, a nie pod wpływem impulsu.

Pamiętaj!

Psy ras uznanych za agresywne, ich mieszańce oraz wszystkie inne
stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla ludzi, muszą być
prowadzone na smyczy, w kagańcu i tylko przez osoby dorosłe.

Za agresywne rasy psów uznaje się:

akbash dog

amerykański pit bull terier

anatolian karabash

buldog amerykański

dog argentyński

moskiewski pies stóżujący

Wiele zwierzaków czeka z utęsknieniem na nowego właściciela w schronisku
oraz w organizacjach prozwierzęcych. Jeśli jesteś zdecydowany na zakup psa
konkretnej rasy, to skontaktuj się z hodowcą zarejestrowanym w Związku
Kynologicznym w Polsce. Kupowanie psów z nielegalnych hodowli przyczynia się do instrumentalnego traktowania zwierząt i postrzegania ich jako
towaru, mającego przynieść konkretne zyski. W wielu pseudohodowlach psy
są przetrzymywane w fatalnych warunkach i niehumanitarnie traktowane.

owczarek kaukaski

rottweiler

pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

tosa inu

pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

Wakacje

Kejter to nie rzecz

Jeśli, wyjeżdżając na wakacje nie możesz - z różnych powodów - zabrać
psa ze sobą, zorganizuj dla niego odpowiedni tymczasowy pobyt do czasu
Twojego powrotu u znajomych lub w psim hotelu.

„Zwierzę jako

Poznańskie Schronisko dla zwierząt nie prowadzi hotelu dla psów.
Ważne!

istota żyjąca,
zdolna do odczu-

ustawa
o ochronie
zwierząt

wania cierpienia,

Zaginiony kejter

nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu
winien poszano-

Jeśli podczas spaceru zaginął Twój pies, a poszukiwania go nie przyniosły
rezultatu, należy:
DD niezwłocznie skontaktować się z poznańskim Schroniskiem dla zwierząt
przy ul. Bukowskiej 266 – osobiście lub pod całodobowym numerem
telefonu 61 868 10 86
DD wysłać zdjęcie psa na adres biuro@schronisko.com. Zdjęcie zostanie
umieszczone na stronie schroniska w galerii psów w zakładce „zaginione”, co może bardzo pomóc w jego odnalezieniu.

wanie, ochronę
i opiekę”.
Wszystkie przypadki niehumanitarnego traktowania psów należy
zgłaszać Straży Miejskiej, ponieważ są one przestępstwem opisanym w ustawie o ochronie zwierząt, podlegającym odpowiedzialności karnej.

Pamiętaj!

Gdy kejter umrze

Schronisko dla zwierząt przyjmuje wszystkie bezdomne zwierzęta znalezione w granicach administracyjnych Poznania i prowadzi ich całodobowe
wyłapywanie. Zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem psów.

Z pewnością to trudne dla Ciebie chwile, ale zachowaj się z godnością.

DD nr telefonu 986 całodobowo dyżurny Straży Miejskiej Miasta Poznania

Ciało psa możesz przywieźć do poznańskiego Schroniska dla zwierząt
codziennie, w godz. 7:00-22:00, odpowiednio zabezpieczone, np. owinięte
kocem w worku foliowym. Ciało zostanie umieszczone w mroźni na terenie
schroniska. Ciała raz w miesiącu są przekazywane do zakładu zajmującego
się ich utylizacją.
Op łat y za pr zechowanie z w ł ok uzależnione są od wagi z wier zęcia
(3 zł/kg masy ciała). Nie ma możliwości otrzymania prochów swojego pupila.

DD poczta e-mail: sm@um.poznan.pl
DD formularz internetowy on-line www.sm.poznan.pl
DD aplikacja mobilna „Interwencje-Poznań”

Zgłoś!

O Nas
Program Miejski „Kejter też poznaniak” to akcja edukacyjna Urzędu Miasta
Poznania, mająca na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Poznania
będących właścicielami psów lub planujących nabycie psa.
Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, między innymi konieczności szczepień oraz sprzątania po
swoim psie. Program promuje również odpowiedzialną adopcję zwierząt
oraz zachęca właścicieli do bezpłatnego czipowania psów. Program przyczynia się także do sukcesywnego powstawania nowych wybiegów dla psów
w optymalnych lokalizacjach.

Podstawa prawna
DD

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Nr LVI/1025/
VII/2017)

DD

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 r.

Broszura informacyjna

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

przygotowana przez

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Urząd Miasta Poznania

w Poznaniu na rok 2017 (Nr XLIV/767/VII/2017)

Co roku, w Parku Cytadela, organizowana jest dwudniowa impreza społeczno-edukacyjna pod nazwą „Kejtrówka”, zwana potocznie dorocznym świętem poznańskich kejtrów, mająca na celu promowanie programu.

Kontakt

DD

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich (Nr LVIII/779/V/2009)

DD

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)

DD

Uchwała Nr X XI/279/ VII/2015 Rady Miasta

Straż Miejska Miasta Poznania

Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę Nr

ul. Głogowska 26

LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopa-

986 całodobowo

da 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiada-

tel. 61 878 55 87

nia psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania

www.sm.poznan.pl

i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

Schronisko dla zwierząt
ul. Bukowska 266

DD

stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

tel. 61 868 10 86
www.schronisko.com

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

DD

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.

Usługi Komunalne
ul. Słowackiego 43
tel. 61 846 29 00

z 2017 poz. 1836)
DD

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.

www.poznan.pl/czystemiasto
Urząd Miasta Poznania

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

z 2018 poz. 151)
DD

R o z p o r z ą d z e n i e M i n i s t r a S p r a w We w n ę t r z ny c h

pl. Kolegiacki 17

i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wy-

tel. 61 878 57 85

kazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003

kejter@um.poznan.pl

nr 77 poz. 687)

fb.com/kejterPoznaniak

Projekt graficzny:
Sylwia Maja Bartkowska

Poznań 2018

