Pies odgryzł dziecku kawałek ucha! Dramat rozegrał się
podczas zabawy na plaży
data aktualizacji: 2022.07.28

Z poważną raną ucha trafił do szpitala w Olsztynie 10-letni chłopiec, pogryziony przez psa
podczas zabawy na plaży.
Wczoraj (27 lipca), kilka minut po godzinie 13:00, policjanci otrzymali informację o
pogryzieniu dziecka przez psa. Zdarzenie miało miejsce w Murawkach (gmina Zalewo).
Funkcjonariusze od razu pojechali na miejsce. W trakcie czynności ustalili, że 10-latek bawił się na
plaży ze swoimi kolegami. W pewnym momencie z niewyjaśnionej przyczyny pies rasy Akita podbiegł
do chłopca i odgryzł mu kawałek ucha. 10-latek z poważną raną ucha został przetransportowany do
szpitala w Olsztynie.

- Właścicielka próbowała odciągnąć zwierzę, ale było
już za późno. Policjanci ustalili, że kobieta leżała na
kocu, a pies znajdował się obok niej - mówi st. asp.

Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Iławie. - Właścicielka zwierzęcia oświadczyła,
że pies był szczepiony, a Akita jest psem obronnym i
prawdopodobnie chłopiec podszedł zbyt blisko
kobiety, dlatego zwierzę zaatakowało dziecko. Jednak
dokładne okoliczności pogryzienia przez psa będą
ustalać policjanci - dodaje funkcjonariuszka.
Policjanci apelują o szczególną ostrożność podczas kontaktu z czworonogami!

Pamiętajmy!
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie prawo nakłada na właściciela czworonoga. Należy
pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu
wykroczeń:
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
Surowsza kara grozi za niedopilnowanie psa, jeśli skutkiem jest pogryzienie innej osoby i
uszkodzenie ciała. Zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu karnego za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi
kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli działanie było nieumyślne, wówczas kodeks
przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, natomiast jeżeli wskutek pogryzienia nastąpi śmierć
człowieka, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 12 lat.
Dodatkowo sąd może również orzec nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej.
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