
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PSIEGO 
PARKINGU W PARKU HANDLOWYM 
MATARNIA W GDAŃSKU 

Teren, na którym mogą Państwo zostawić swoje psy jest udostępniany wszystkim 
osobom nieodpłatnie od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku oraz jest 
niestrzeżony. IKEA Centres Polska Sp. z o.o., zarządca Parku Handlowego Matarnia, nie 
zapewnia opieki ani nadzoru nad psem w czasie Państwa nieobecności. Przy korzystaniu 
z Psiego Parkingu, należy stosować następujące zasady:

1. Psi Parking jest czynny:
 Od poniedziałku do soboty, w godzinach: 10:00 – 21:00
 W niedziele, w godzinach: 10:00 – 20:00

2. W celu zachowania bezpiecznej odległości od innych zwierząt i osób znajdujących 
się w otoczeniu parkingu dla psów, właściciele psów zobowiązani są do 
pozostawienia psa na własnej smyczy, której długość nie przekracza 1,2 metra.

3. Nie należy pozostawiać psa na Psim Parkingu przez czas dłuższy niż 2 godziny. 

4. W przypadku nie odebrania psa po upływie 2 godzin zarządca zgłosi zdarzenie do 
Straży Miejskiej.

5. Psy ras uznawanych za agresywne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne oraz mieszańce powyższych ras, muszą być trzymane w kagańcu oraz 
przebywać pod nadzorem osoby pełnoletniej.

6. Korzystający z Psiego Parkingu zobowiązani są do posiadania wszelkich 
aktualnych szczepień swojego psa.

7. Osoby wprowadzające psy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie na 
zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Opiekunowie psów powinni 
pamiętać o ewentualnej odpowiedzialności prawnej za szkody wyrządzone przez 
psy osobom i mieniu.

8. Wszelkie zauważone zniszczenia należy zgłaszać do pracownika administracji bądź
ochrony.

9. Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do usuwania ich odchodów z 
terenu Psiego Parkingu do koszy na odpadki.

10. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest przebywanie na terenie 
psiego parkingu psów chorych, suk w okresie rui i szczeniąt do 3 m-ca życia.

11. Dzieci mogą przebywać na terenie Psiego Parkingu jedynie pod nadzorem 
osób dorosłych.

12.Z Psiego Parkingu można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia Parku 
Handlowego Matarnia.



Podstawa prawna: 
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121 z późn.
zm.), 
b) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2013, poz. 856 z 
późn. zm.), 
c) Uchwała RMG z dnia 24.05.2018r. nr LIII/1540/18 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska wraz z Uchwała 
nr XXIX/797/16 RMG z dn. 29.09.2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta 
Gdańska
d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, 
poz. 687)


