Druk Nr 7/3

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2011 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie
miasta Słupska.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144 poz. 1042; z 2008 r. Nr 223 poz. 1464; z 2009 r. Nr 18
poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr
5, poz. 13)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się „Regulamin korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta
Słupska”, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych
w Słupsku do umieszczenia na terenie psich wybiegów tablic informacyjnych zawierających
regulamin, o którym mowa w § 1.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
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Uzasadnienie
1) Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Zgodnie § 21 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska
podjętym Uchwałą Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 26 stycznia 2011 roku
w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psy mogą przebywać wyłącznie pod
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia
i muszą być prowadzone na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na
terenie wybiegów dla psów i w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba, pod
nadzorem której pies przebywa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli,
oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Psy ras uznawanych
za agresywne również mogą przebywać w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku
jednak wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz muszą być
prowadzone na smyczy i w kagańcu. Nie jest dozwolone zwolnienie takiego psa ze smyczy
w jakimkolwiek miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, nie wyłączając miejsc mało
uczęszczanych przez ludzi.
W związku z licznymi monitami mieszkańców miasta w sprawie wyznaczenia miejsc, gdzie
bez obawy przed ukaraniem mandatem karnym będą oni mogli umożliwić swoim pupilom
swobodne wybieganie się, jak również w celu ograniczenia możliwości niekontrolowanego
biegania psów po parkach i zieleńcach miejskich, zasadnym jest utworzenie na terenie miasta
tzw. psich wybiegów.
Na terenie psich wybiegów mieszkańcy miasta będą mieli możliwość odbywania spacerów
z psami zwolnionymi ze smyczy i bez kagańca, za wyjątkiem psów ras ustawowo uznawanych
za agresywne oraz psów zachowujących się agresywnie, które na terenie tego rodzaju obiektów
będą mogły przebywać bez smyczy, lecz w kagańcu.
Aktualnie planowane jest utworzenie psich wybiegów na terenie dawnego wyrobiska przy
ulicy Kaszubskiej – działka numer 29/20, obręb 5 oraz obok boiska przy ul. Zaborowskiej –
działka numer 256/2, obręb 10.
2) Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Utworzenie psich wybiegów ze względu na ustalenie jednolitych warunków korzystania
z takich miejsc wiąże się z koniecznością opracowania regulaminu korzystania z tego typu
obiektów. Możliwość opracowania regulaminu zapewniającego utrzymanie porządku i czystości
na terenach wybiegów dla psów zapewnia art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie
z którym gminie przysługuje prawo wydawania aktów prawa miejscowego między innymi
w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3) Wykazanie różnic między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
Dotychczas na terenie miasta Słupska brak było tzw. wybiegów dla psów. Ich utworzenie
wiąże się z opracowaniem regulaminu określającego zasady korzystania z takich obiektów.
Stworzenie wybiegów umożliwi zapewnienie psom terenu do swobodnego ruchu, bez
narażania ich właścicieli na mandaty za brak smyczy oraz zmniejszy problem zanieczyszczania
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terenów zieleni miejskiej psimi odchodami, poprawi bezpieczeństwo użytkowników parków,
jak również zmniejszy liczbę psów samowolnie „spacerujących” ulicami miasta.

4) Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Uregulowanie kwestii wyprowadzania psów, poprzez utworzenie psich wybiegów wpłynie
na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i poprawę wizerunku estetycznego, jak
również pozwoli na większą swobodę wyprowadzanym czworonogom.
5) Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Na koszty utworzenia i utrzymywania wybiegów dla psów składają się koszty związane
z zakupem i montażem tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania z obiektów,
koszty wynikajace z zakupu i montażu koszy na psie odchody oraz koszty związane z bieżącym
utrzymaniem czystości na terenie tych obiektów.
6) Źródła finansowania.
Budżet miasta – Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2011 r.

Regulamin korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska

§ 1.
Teren wybiegu dla psów przeznaczony jest do odbywania spacerów z psami bez smyczy i kagańca
za wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 pkt 4.
§ 2.
Na terenie wybiegów dla psów obowiązują następujące zasady:
1) pies bez nałożonej smyczy musi pozostawać pod bezpośrednim nadzorem osoby (właściciela
bądź opiekuna), która sprawuje skuteczną kontrolę nad nim, oznaczającą właściwą reakcję psa
na komendę opiekuna w każdej sytuacji,
2) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies obowiązana jest po nim posprzątać,
3) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ponosi odpowiedzialność za zachowanie psa na
terenie wybiegu oraz wyrządzone przez niego szkody,
4) psy ras ustawowo uznawanych za agresywne oraz psy zachowujące się agresywnie muszą być
utrzymywane wyłącznie w kagańcu oraz przebywać pod nadzorem osoby pełnoletniej
w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr
16, poz. 93 ze zm.) tj. osoby, która ukończyła osiemnasty rok życia.
§ 3.
Obowiązki administratora terenu, do którego należy zgłaszać wszelkie uwagi związane
z funkcjonowaniem wybiegu, pełni Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych
w Słupsku, ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4, 76 – 200 Słupsk, tel. (059) 841 37 22, fax. (059) 841 37
23.
§ 4.
Zapisy niniejszego Regulaminu wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz Kodeksu wykroczeń. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu zagrożone jest karą
grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo o wykroczeniach.
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