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W odpowiedzi na interpelację z dnia 3 lipca 2019 r. Pani Katarzyny Figiel

Radnej

Powiatu Pruszkowskiego informuję, że zarządca obiektu i pracodawca musi dbać przede

wszystkim o bezpieczeihstwo interesantów

i

pracowników, więc zakaz dotyczący

wprowadzania psów na teren budynku jest racjonalny i uzasadniony. Duża liczba osób

i

wzmożony ruch na sali obsługi interesantów mogą wywołać niepok(H u zwierzęcia

iw konsekwenc:ji doprowadzić do ataku, szczekania. a u' skrajnych przypadkach nawet do
pogryzienia. Ponadto istniqe ryzyko roznoszenia przez psy chorób. pcheł, kleszczy, co może

stanowić zagrożenie, szczególnie dla przebywających u, urzędzie dzieci. Obowiązkiem

każdego opiekuna zwierzęcia jest zapewnienie swo.jemu podopiecznemuwłaściwych
warunków bytowania tzn. zapewnienie pożywienia i wody oraz dostosowanie pomieszczenia,
które ma chronić psa przed zimnym, upałem oraz opadami atmos6erycznymi

Jednocześnie informuję, że w upalne dni zapewniamy wodę dla zwierząt
na zewnątrz budynku Starostwa od strony ul. trzymały.

