
PROJEKT druk nr 105/19

WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Baborów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/100/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” 
(Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2019 r. poz. 2589), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów lub innych zwierząt domowych są 
zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności 
niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na 
terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane z zachowaniem norm sanitarno-epidemiologicznych 
związanych z utrzymaniem zwierząt domowych.

3. Na terenach użyteczności publicznej i terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psy mogą 
być wyprowadzane tylko na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych również w kagańcu. 
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 
w przypadku, gdy właściciel zapewnia jego stałą obserwację. Zwolnienie psa rasy agresywnej oraz psów 
agresywnych dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych, gdy właściciel zapewnia jego 
stałą obserwację i pod warunkiem, że pies ma kaganiec.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych poprzez 
pozbieranie nieczystości do woreczka lub torebki papierowej i wrzucenie do kosza na śmieci.

5. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała 
Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

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

Projekt uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów,
wynika z konieczności usunięcia zapisów § 12 ust 5-7 dotyczących m.in. zakazu wprowadzania psów
i innych zwierząt domowych na tereny obiektów użyteczności publicznej m.in. sportowych, kwietników,
piaskownic, placów zabaw dla dzieci, cmentarzy, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np.
lecznice, wystawy oraz odnośników zawartych w ust 6 i 7 - jako niedopuszczalnych w aktach prawa
miejscowego wydanych na podstawie art 4 ust 2 pkt 6 ustawy o czystości i porządku w gminach zakazów
generalnych wprowadzania/wyprowadzania psów lub innych zwierząt domowych na tereny podlegające
wpólnemu użytkowi - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2019 roku (II OSK
726/17).

Wykraczający poza zakres upoważnienia ustawowego jest także zapis § 12 ust. 8 dotyczący nałożenia na
właściciela psa obowiązku odpowiedniego oznakowania jego nieruchomości tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem - Wyrok Wojewódzkiego Sadu Admnistracyjnego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2015 r. (II
SA/Ol 362/15).
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