
UCHWAŁA NR XXVII/696/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 października 2008 r. 
 
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 - Schronisko 
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. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 


