
UCHWAŁA NR X/301/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 11 czerwca 2007 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; Rada Miasta Szczecin  uchwala, co nast puje:

§ 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie 
utrzymywanych zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz do dołożenia starań,
by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju 
domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.
3. Właściciel psa, który zamieszkuje w Szczecinie, zobowiązany jest dokonać jego 
rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie mu pod skórę elektronicznego 
mikroprocesora.
4. Obowiązek wynikający z ust. 3:

1) w przypadku psa młodego należy wykonać nie wcześniej niż przed ukończeniem 
przez niego 12 m-ca życia,

2) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni 
od dnia nabycia psa.

5. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane są bezpłatnie w wyznaczonych 
leczni cach weterynaryjnych, zaś psów bezpańskich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
w Szczecinie. 
6. Przepis ust. 3 nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym 
w Polsce Oddział w Szczecinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa 
na zasadach obowiązujących w Związku.
7. W przypadku utraty psa lub jego zbycia właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania 
go u inkasenta podatku od posiadania psa w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego 
obowiązku.
8. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, ma obowiązek 
dopilnować, by jego zachowanie nie było uciążliwe dla osób trzecich oraz zobowiązany jest 
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa 
poza jej granice i umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem 
„Uwaga! Pies!” lub tabliczkę z rysunkiem psa.
9. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy. 
10. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego psy ras uznawanych za agresywne na 
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, 



poz. 687) oraz mieszańce tych ras lub inne, zachowujące się agresywnie, należy 
zabezpieczyć poprzez smycz i kaganiec. 
11. Psy , o których mowa w ust. 10, winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe, 
w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi całkowitej kontroli.
12. Psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach 
ogrodzonych, przeznaczonych na wybiegi.
13. Właściciele psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego 
nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni 
kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia. 
14. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego. 
15. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:

1) do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,
2) do pomieszczeń użyteczności publicznej,
3) na obiekty sportowe, z wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt,
4) na teren cmentarzy komunalnych.

16. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów 
wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny 
prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków 
lub terenów.
17. Przepisy ust. 14, 15 i 16 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów –
przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


