
 

Uchwała nr VI/20/2019 
Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 27 lutego 2019 r. 
 

 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/33/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka. 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 roku poz. 1454 ze zm.) Rada 

Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

 

§1. W załączniku do uchwały nr LI/33/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 marca 2018r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Giżycka  

§ 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Właściciele psów są zobowiązani ponadto do: 

1) zapewnienia wyprowadzania psów w miejsca przeznaczone do wspólnego użytku na smyczy przez 

osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, 

2) dopuszcza się – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 – zwolnienie psa ze smyczy: 

a) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający 

identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje skuteczną kontrolę nad 

psem,  

b) w miejscach wyznaczonych do wolnego wybiegu.  

3) bezwzględnego wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, tylko przez osoby dorosłe w odniesieniu 

do właścicieli i opiekunów psów ras uznawanych za agresywne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów 

uznawanych za agresywne), 

4) w przypadku wypuszczenia psa na terenie prywatnym – zapewnienia ogrodzenia nieruchomości  

w sposób uniemożliwiający wydostane się zwierzęcia oraz ograniczający dostęp osób trzecich  

i oznakowania terenu tabliczką ze stosowną informacją. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Giżycku 
dr Robert Kempa 

 


