
Regulamin dotyczący posiadania i utrzymania 

psów, kotów i innych zwierząt uciążliwych dla 

mieszkańców SML-W „Wanacja” w St-cach 

 

Par. 1. 
1. Trzymanie i posiadanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest 

dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie stwarzają zagrożenia zdrowia oraz nie zakłócają 

spokoju a ich posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednio opiekę oraz 

przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych. 

2. Każdy właściciel- posiadacz psa – zobowiązany jest do przestrzegania „ Ustawy o 

ochronie zwierząt” 

3. Każdy utrzymywany pies winien posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia, kartę 

szczepień oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek 

terminowych szczepień spoczywa na właścicielu psa. 

4. Posiadacz psa zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem. 

5. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia terenu przydomowego- osiedla oraz na 

bezpieczeństwo innych osób, psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcach. Ze 

względu na szkody dokonywane przez psy na terenie osiedli, spuszczanie ich ze 

smyczy w tych miejscach jest niedopuszczalne. 

6. Za szkody spowodowane przez psy w budynkach i terenach osiedlowych odpowiadają 

ich właściciele. 

7. Właściciele zwierząt są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń- odchodów 

spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych, korytarzach i innych 

pomieszczeniach budynków oraz na terenie osiedla. 

8. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające zwierzęta 

obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów sanitarno-

epidemiologicznych oraz przepisów dotyczących zasad postępowania w przypadku 

choroby zakaźnej lub jej podejrzenia należy niezwłocznie zawiadomić stacje 

sanitarno-epidemiologiczną oraz administratora Spółdzielni. 

9. Na terenie budynków, w mieszkaniach i terenie osiedla zabrania się hodowli 

wszelkich zwierząt użytkowych. 

10. O posiadaniu psa ( psów) właściciel jest zobowiązany zawiadomić administrację 

spółdzielni w ciągu 30-stu dni od chwili nabycia. 

 

Par. 2. 
1. Za posiadanie i utrzymanie psa, Rada Nadzorcza zobowiązana jest ustalić wysokość 

opłaty miesięcznej. Wniosek z propozycją wysokości opłaty miesięcznej składa 

Zarząd Spółdzielni. 

2. Pobierana opłata za posiadanie psa jest przeznaczona na usuwanie zniszczeń i 

zabrudzeń na terenie osiedla ( trawniki, krzewy i chodniki) 

 

Par. 3. 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 43/97 z dnia 

18.12.1997 r. 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA  nr 43/97 
 

Rady Nadzorczej SML-W „Wanacja” w Starachowicach z dnia 18.12.1997 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dotyczącego posiadania i trzymania psów, kotów i 

innych zwierząt uciążliwych dla mieszkańców SML-W „Wanacja” w St-cach. 

 

 

Par. 1. 

 
Rada Nadzorcza SML-W „Wanacja” w Starachowicach działając zgodnie ze Statutem 

Spółdzielni par. 8 p. 3 zatwierdza regulamin dotyczący posiadania i utrzymania psów, kotów i 

innych zwierząt uciążliwych dla mieszkańców SML-W „Wanacja” w Starachowicach. 

 

Par. 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Par. 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 


