
Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 

psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Budżet Obywatelski

w Twojej miejscowości

Wybieg dla psów 



Spis Treści Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 

psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 
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normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 
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normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
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zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 
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danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 
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wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 
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normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 
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Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 
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psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

Place Zabaw i Metalowa Galanteria Odlewnicza
www.comes.pl



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
potrzeby psów i zapewniają im swobodę, to dalej wiąże się to z ryzykiem 
otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 

psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 



Dlaczego warto budować wybiegi dla psów? 

 Wybiegi dla psów to specjalnie odgrodzona przestrzeń, na której 
można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy i pozwolić mu się wyszaleć, 
bez narażania się na otrzymanie mandatu, ucieczkę psa czy nieprzyjemne 
sytuacje spowodowane kontaktem zwierzaka z innymi ludźmi. Takie 
rozwiązania istnieją w miastach, gdzie brakuje miejsc publicznych 
nadających się do swobodnego wyprowadzania pupili. Wydawać 
mogłoby się, że tego typu przestrzenie to nieodłączny element 
miejskiego krajobrazu, jednak w Polsce sytuacja nie jest aż tak korzystna 
dla czworonogów. Wybiegi istnieją jedynie w największych miastach, a i 
tam jest ich zdecydowanie za mało. Ich brak w mniejszych 
miejscowościach można by argumentować tym, że takie miasta są mniej 
zabudowane i zatłoczone w odniesieniu do stolic wojewódzkich, w 
związku z czym istnieje mniejsza potrzeba, czy też jej brak, na tworzenie 
ogrodzonych wybiegów. 

 W tym miejscu trzeba jednak przypomnieć, że za wyprowadzanie 
psa bez smyczy w miejscu publicznym grozi mandat, od zeszłego roku 
podniesiony do nawet 5000 zł, w sytuacji gdy zwierzę stwarza 
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. O ile w mniejszych 
miastach łatwiej o otwarte przestrzenie miejskie, które spełniają 
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otrzymania mandatu czy stworzenia niebezpiecznej sytuacji między 
innymi spacerowiczami. Trudno jest znaleźć miejsce w mieście, gdzie 

psy mogłyby bezpiecznie szaleć bez smyczy, tym samym nie narażając 
się na kontakt z drugim człowiekiem. 

Jak wygląda idealny psi park? 

 Jedną z podstawowych zasad jest zachowanie czystości na 
wybiegu. Nie można zapomnieć o ustawieniu koszy na odpadki, w tym na 
psie odchody, żeby uniknąć zaśmiecania wybiegu. Należy zapewnić też 
szczelne ogrodzenie oraz śluzę (podwójną bramkę), co uniemożliwi 
przypadkowe ucieczki. Warto też wydzielić przestrzeń dedykowaną 
małym psom, ponieważ zabawa i stały kontakt z dużymi i silnymi 
osobnikami mogą być dla nich nieprzyjemne, a nawet traumatyczne.

 Najważniejsze jest jednak, aby psi wybieg był przede wszystkim 
bezpieczny. Dużą atrakcją są różnego rodzaju kładki, ściany, tunele czy 
wiadukty. Można także wykorzystać naturalne materiały, takie jak kłody. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby przeszkody nie były zbyt 
wysokie oraz nie stanowiły zagrożenia, poprzez np. brak zabezpieczenia 
konstrukcji, nietrwały materiał czy ostre kanty. Opiekun, decydując się 
na umożliwienie swojemu pupilowi zabawy na wybiegu z przeszkodami, 
powinien obowiązkowo zdobyć informacje na temat bezpiecznego 
treningu psa w takiej przestrzeni. 

 Pomimo pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy 

właścicieli psów, starając się o zbudowanie wybiegu warto jednak 
zadbać o wyposażenie go w różnorakie urządzenia, dzięki którym zabawa 
nie będzie monotonna i nudna. 
COMES oferuje bogaty zestaw przyrządów dedykowanych dla psich 
wybiegów, który zawiera m.in: huśtawki, kładki, łuki do przechodzenia, 
obręcze, równoważnie, ścianki, slalomy, tunele czy parkingi dla 
czworonogów. Trzeba jednak wiedzieć, że zabawa z urządzeniami nie jest 
dla każdego - wykluczone będą psy z przeciwwskazaniami zdrowotnymi 
w postaci chorób czy odbytych operacji. W takich przypadkach lepiej 
zabierać psa na wybieg, który nie zawiera przeszkód. Może zdarzyć się 
też, że w pełni zdrowe zwierzę po prostu nie chce bawić się na takich 
urządzeniach. W takiej sytuacji nie należy go do tego zmuszać, tylko 
pozwolić korzystać z wybiegu w taki sposób, jaki będzie mu odpowiadać.

Bezpieczeństwo na wybiegu dla psów

 W tym miejscu warto przedstawić kilka zasad bezpiecznej zabawy 
w psim parku, które powinien znać każdy opiekun. Przede wszystkim 
należy zadbać o to, aby nasz czworonóg miał zapewnioną aktywność 
fizyczną przed przyjściem na wybieg. 
Zabierz pupila na spacer i najlepiej zadbaj też o wykonanie różnych 
ćwiczeń.
Zanim wejdziecie na wybieg, zwróć uwagę na sytuację panującą przy 

wejściu - jeżeli znajdują się tam inne psy, poproś właścicieli, żeby ich 
stamtąd zabrali, ponieważ istnieje ryzyko, że któryś z nich ucieknie. 

 Kiedy już znajdziecie się w środku, bądź przez cały czas czujny i 
obserwuj co robi Twój pupil. Reaguj, jeżeli za bardzo naprzykrza się innym 
psom, a także gdy on sam doświadcza nieprzyjemnych i agresywnych 
zaczepek. Raz na jakiś czas odwołuj swojego pupila z grupy bawiących 
się psów, nawet jeżeli nie ma żadnego zagrożenia. W żadnym wypadku 
nie zakładaj mu kolczatki w trakcie przebywania na wybiegu. Pamiętaj, że 
tak jak w każdym innym miejscu należy zachować porządek i czystość, 
dlatego sprzątaj po swoim psie. 

 Nie nagradzaj go żadnymi przekąskami, ponieważ mogłoby to 
wywołać zazdrość i agresję pozostałych psów. Nie dawaj mu także 
zabawek. Równie istotne jest, aby nie karmić psów innych właścicieli.

 Jeżeli Twój zwierzak ma spore braki w socjalizacji, lepiej nie 
zabierać go na wybieg do innych czworonogów. To samo tyczy się 
starych, schorowanych psów, jak również młodych, które przeszły 
operację. Z pewnością nie należy przyprowadzać szczeniąt, które nie 
mają wszystkich szczepień oraz suczek w trakcie cieczki. Wybieg będzie 
również złym pomysłem dla zwierząt z natury agresywnych i lękliwych.

Przebywając na ogrodzonym wybiegu nie trzymaj psa na smyczy - 
powinien on skorzystać z możliwości swobodnego biegania. Pamiętaj, że 
wybieg jest dla psów - nie utrudniaj im zabawy poprzez np. wprowadzanie 

do środka roweru czy wózka dziecięcego. Jeżeli przychodzisz z 
dzieckiem, cały czas go pilnuj i nie dopuszczaj do niebezpiecznych 
sytuacji. Wybieg ma służyć psom, nie dzieciom.

 Znając podstawowe zasady, warto dodać parę zdań na temat tego 
kiedy zabawę między psami należy uznać za niebezpieczną i 
zainterweniować. Przede wszystkim będzie to grupowa gonitwa - jeżeli 
odbywa się z udziałem trzech lub więcej psów. Taka aktywność między 
dwoma psami jest jak najbardziej bezpieczna. Alarmującym sygnałem są 
również zapasy. Jeżeli psy nie zamieniają się miejscami, a jeden drugiego 
przytrzymuje przez czas dłuższy od 5 sekund, należy bezzwłocznie 
przerwać tę rozrywkę. To, co powinno także zwracać uwagę opiekuna, to 
przewracanie i tarzanie się - zarówno wywołane działaniem drugiego 
psa, jak i spowodowane np. intensywnym bieganiem. Reakcji wymagają 
też takie objawy, jak skowyt, chowanie się (między nogami opiekuna, pod 
ławkę) czy przesadna ekscytacja. 

 Należy pamiętać, że spuszczenie psa ze smyczy i umożliwienie mu  
kontaktu i zabawy z grupą innych zwierząt w pierwszych chwilach może 
być dla niego bardzo trudną sytuacją. Nawet z natury spokojne i 
posłuszne osobniki mogą w takich warunkach zareagować w nietypowy 
dla siebie sposób, dlatego też tak istotne jest, aby opiekun zachował 
przez cały czas czujność i uważnie obserwował sytuację panującą na 
wybiegu.

 Kolejną kluczową kwestią jest to, aby każdy wybieg posiadał 
regulamin, zamieszczony w widocznym miejscu. Powinien on zawierać 
informacje dotyczące zasad korzystania z wybiegu, utrzymania czystości 
oraz odpowiedzialności opiekuna za swojego psa. Dzięki temu można 
uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, wynikających z niewiedzy 
właściciela czworonoga. Poszczególne zapisy regulaminów mogą się 
różnić na danym wybiegu, jednak w każdym znajdziemy pewne 
uniwersalne zasady, do których należy bezwzględnie się stosować. 

 Przede wszystkim trzeba unikać przebywania na wybiegu w 
gorące dni oraz w godzinach szczytu. Bardzo łatwo jest nabawić się 
udaru słonecznego, nawet w niezbyt upalne dni. Równie istotne jest, żeby 
przynieść ze sobą wodę pitną dla psa - na wybiegu powinna być także 
dostępna, jednak może się zdarzyć, że jej zabraknie. Jeżeli nie zabierasz 
wody idąc z psem na spacer na smyczy, koniecznie zadbaj o to 
wybierając się na wybieg - pupil będzie miał tam najprawdopodobniej 
wzmożoną aktywność fizyczną. Musisz także uważać, żeby nie dać mu 
zbyt dużo wody w krótkim czasie, ponieważ grozi to niebezpiecznymi 
wzdęciami brzucha, które mogą stanowić nawet zagrożenie życia, 
zwłaszcza dla dużych psów. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest wiek psa - nie przyprowadzaj ze 
sobą czteromiesięcznych (i młodszych) szczeniąt. Po pierwsze są wtedy 
jeszcze za małe, żeby poradzić sobie w grupie dużych i silnych psów, a 
po drugie muszą mieć one komplet szczepień, które zapewnią im 
zabezpieczenie przed różnymi chorobami. 
Większość wybiegów jest podzielone na obszary przeznaczone dla 
małych i dużych psów. Jeżeli trafisz na taki wybieg, koniecznie postaraj 
się utrzymać swojego czworonoga w dedykowanej mu przestrzeni. 
Zabawa w grupie zwierząt o podobnej wielkości będzie źródłem większej 
radości i pomoże uniknąć fizycznego zastraszania.

 Wybieg może być świetnym miejscem do uczenia swojego pupila 
różnych sztuczek i komend, jednak niezwykle ważne jest to, żeby nie 
nagradzać zwierzęcia na oczach pozostałych - może to doprowadzić do 
nieprzyjemnych sytuacji i agresji z ich strony. 
Właściciel psa w pełni odpowiada za swojego czworonoga. Powinien on 
cały czas sprawować nad nim skuteczną kontrolę i nie dopuszczać do 
niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, nie 
powinien korzystać z wybiegu. To samo tyczy się chorych osobników. 

 Następną kwestią wartą uwagi jest wyposażenie psa w obrożę z 
danymi kontaktowymi do właściciela - zawsze istnieje ryzyko, że pies 
może wydostać się z wybiegu i uciec. Zakładając mu obrożę z adresówką 
oraz mikrochip zwiększasz szanse na odnalezienie pupila. 

 Pamiętaj też, aby zachować czystość i porządek - sprzątaj po 

swoim psie, ale też po sobie. Szanuj innych ludzi i nie zostawiaj za sobą 
śmieci. Jeżeli Twój pupil wykopie dziurę w ziemi, zakop ją po skończonej 
zabawie. Po przyjściu na wybieg warto dokładnie obejrzeć teren, czy nie 
znajdują się tam jakieś niebezpieczne przedmioty, np. rozbite szkło. 
Reaguj, gdy zauważysz jakieś usterki na wybiegu - skontaktuj się z 
administratorem obiektu. 

Psi park - korzyści dla psów i ich właścicieli 

 Budowa wybiegów dla psów to same korzyści dla mieszkańców. 
Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście komfort i zadowolenie 
psów. Dostęp do takiej przestrzeni pomoże im nawiązywać kontakty z 
pozostałymi czworonogami, doświadczać nowych wrażeń i aktywności, 
które nie są możliwe na spacerze ze smyczą. Często właściciele 
czworonogów jeżdżą ze swoimi pupilami za miasto, na wyludnione 
tereny, żeby zapewnić im trochę wolności i swobody. Mając jednak 
dostęp do tego typu przestrzeni w mieście, bliżej miejsca zamieszkania, 
można zapewnić psom taką rozrywkę znacznie częściej. 

 Wybieg to także pożytek dla właścicieli psów, np. w postaci 
nawiązywania nowych znajomości. Psy są doskonałym spoiwem - łatwo 
dzięki nim rozpocząć rozmowę, o którą coraz trudniej w dzisiejszych 
czasach między obcymi osobami. W ten sposób też można pokonywać 
lęki i bariery związane z kontaktami z otoczeniem. 

 Powyżej wymienione korzyści przyczyniają się do powstawania 
coraz większej ilości psich parków. Obecnie w największych miastach 
Polski znajduje się po kilka takich obiektów - we Wrocławiu 5, w 
Warszawie 9, najwięcej zaś w Krakowie - 10.
 Na lata 2019-2020 planowane jest utworzenie nowych wybiegów 
w 9 województwach (łącznie 11 psich parków). Polacy chętnie korzystają 
z dostępnych wybiegów, co można dostrzec znajdując się w ich pobliżu - 
zazwyczaj są one pełne bawiących się czworonogów. 

Co musisz zrobić, aby wybieg dla psów pojawił się 
w Twojej miejscowości?

 Nie ma wątpliwości, że psie place zabaw powinny znajdować się w 
każdym mieście. Sprawa niby priorytetowa, jednak nie tak łatwo jest 
wywalczyć budowę parku dedykowanego psom. Aby starania zakończyły 
się sukcesem, należy zgromadzić odpowiednie zasoby - przede 
wszystkim grupę ludzi aktywnie działających w tym temacie. Bez 
zaangażowania mieszkańców trudno będzie cokolwiek osiągnąć. 

 Idąc dalej, trzeba znaleźć odpowiedni teren, który będzie nadawał 
się pod budowę psiego wybiegu. Im większy obszar, tym więcej frajdy dla 
zwierząt oraz możliwości pomieszczenia większej ilości czworonogów. 
Bez wątpienia powinien mieć dostęp do wody pitnej i kąpielowej. Dobrze, 
gdyby miał lekko pagórkowate ukształtowanie terenu, najlepiej z 
trawiastą nawierzchnią oraz zacienionymi miejscami.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie funduszy - najlepiej z Budżetu 
Obywatelskiego. Warto również zadbać o dobre relacje z urzędnikami, 
aby pozyskać ich przychylność. Zwykle wnioski o dofinansowanie 
powinny zawierać dodatkowe dokumenty w postaci projektu i wyceny. 
Pomoc w ich przygotowaniu zapewnia firma COMES - nasi pracownicy 
szybko i profesjonalnie wykonają projekt wybiegu dla psów oraz jego 
wizualizację 3D. Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją, że 
zaprojektowany przez nas wybieg będzie zgodny z obowiązującymi 

normami i ogólnymi przepisami dotyczącymi projektowania tego typu 
terenów. Warto dodać, że wybór kolorów naszych urządzeń nie jest 
przypadkowy -  psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie 
szarego. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z 
zaangażowaniem. Bogaty wybór urządzeń COMES daje możliwość 
stworzenia atrakcyjnego, bezpiecznego i trwałego miejsca do zabawy dla 
czworonogów. 

comes.pl wszystko na temat naszej firmy i naszych realizacji na terenie 
całej Polski 

placezabaw.comes.pl sprawdź nasze wyposażenie placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych oraz urządzeń sprawnościowych do street workout
 
architekci.comes.pl porady naszych specjalistów na temat projektowania 
placów zabaw oraz zasad bezpieczeństwa dla dzieci na placu zabaw

www.silownierekreacyjne.pl Szeroki asortyment urządzeń na siłownie 
plenerowe - urządzenia montowane na słupach lub pylonach, 
wolnostojące oraz urządzenia sportowe m.in. brami do piłki nożnej i 
kosze do koszykówki 

Dowiedz się więcej 
o naszej firmie


