
(PROJEKT) 

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia  
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 
Nr 180, poz. 1495), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie; Rada Miasta Szczecin  uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 114, poz. 2196, z 2007 r. Nr 6, poz. 1432 
i Nr 129, poz. 2702) w § 20 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) ust. 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1) w przypadku psa młodego naleŜy wykonać pomiędzy 3 a 4 miesiącem Ŝycia,” 

 
2) ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. Właściciele i opiekunowie psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom 
na spacerze oraz stałego nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być 
naraŜone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia.” 

 
3) ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: 

„14. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego 
uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach 
przeznaczonych do uŜytku publicznego.” 

 
4) ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: 

„16. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani stosować się 
do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub 
na określone tereny prywatne lub publiczne, wydanych przez właścicieli i zarządców 
lokali, budynków lub terenów.” 

 
5) Dodaje się ust. 18 o następującym brzmieniu: 

„18. Wprowadza się zakaz handlu zwierzętami na terenach przeznaczonych do uŜytku 
publicznego, np. ulice, place, targowiska, parki, zieleńce, ogrody działkowe, giełdy 
samochodowe, a takŜe miejsca przeznaczone na cele wypoczynkowe, zdrowotne 
i estetyczne, np. spacerowe tereny leśne, stadiony sportowe, place zabaw, itp. Zakaz 
nie dotyczy sprzedaŜy prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych - Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, sklepy zoologiczne, związki zrzeszające 
hodowców zwierząt oraz przez wystawców podczas wystaw zwierząt.” 

 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 



UZASADNIENIE 
 

Art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach nakłada na Gminę Miasto Szczecin obowiązek wprowadzenia regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Miasta w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku. Niniejsza noweliza-
cja dotycząca § 20 uchwały nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 
2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasto Szczecin ma na celu z jednej strony bardziej skuteczne egzekwowanie obo-
wiązków nałoŜonych na właścicieli psów, z drugiej – poprawę dobrostanu zwierząt.  
Zmiana wprowadzona w ust. 4 pkt 1 słuŜy zsynchronizowaniu terminu dokonania rejestracji 
oraz zaczipowania psa z jego pierwszą, ustawowo nakazaną, bytnością w gabinecie weteryna-
ryjnym w celu zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Projektowaną zmianę zapisu popierają 
zarówno organizacje społeczne, których celem działania jest ochrona zwierząt, jak i środowi-
sko lekarzy weterynarii. 
Zmiany dokonane w ustępach 13, 14 i 16 mają na celu poprawić skuteczność egzekwowania 
regulaminowych obowiązków spoczywających na właścicielu psa, równieŜ od opiekuna, któ-
remu ten czasowo przekazał opiekę nad zwierzęciem. Wprowadzenie do uchwały pojęcia 
„opiekuna” zwierzęcia wnioskuje StraŜ Miejska, powołując się na swoje doświadczenia w 
charakterze oskarŜyciela publicznego przed sądem grodzkim. 
Wprowadzenie nowego ustępu z numerem 18 ma zapobiec niekontrolowanemu obrotowi 
zwierzętami, który obecnie odbywa się często w warunkach niegwarantujących zachowania 
ich dobrostanu: w upale, bez wody, w hałasie i stresie, bez udziału lekarza weterynarii, co 
uniemoŜliwia sprawdzenie stanu zdrowia sprzedawanego zwierzęcia. Przyzwolenie na taką 
formę handlu jest przyczyną celowego rozmnaŜania zwierząt z przeznaczeniem do „uliczne-
go” obrotu, których niesprzedana część z miotów psich i kocich prędzej czy później trafia do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Transakcje sprzedaŜy odbywają się w sposób anoni-
mowy, co szczególnie w przypadku stwierdzonej choroby, powoduje brak moŜliwości dotar-
cia do sprzedającego. 
Zgodnie z wymogiem ustawowym niniejszy projekt zmian do Regulaminu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 


