ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr
XXXVII/519/2014
RADY MIASTA SOPOTU
dnia 04 kwietnia 2014 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Sopotu
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie,
zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, w przypadku utrzymywania psa zobowiązany jest także
do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.

3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku
nieruchomości, w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma
obowiązek prowadzenie psa na uwięzi a pies należący do ras uznanych za agresywne musi mieć
również nałożony kaganiec.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych i tylko w
przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a pies ma założony
kaganiec i zapiętą obrożę oraz posiada nośnik z zapisanymi informacjami, które pozwolą na
odnalezienie osoby, do której zwierzę należy.

4.

Obowiązek nałożenia kagańca nie dotyczy psów do wysokości do 30 cm w kłębie, nie
należących do ras uznanych za agresywne, psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze
względów na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, co jest
potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii oraz szczeniąt w wieku do 6 miesięcy, jeżeli
osoba prowadząca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.

5.

6. Obowiązek określony w ust. 4 i 5 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników osób
niepełnosprawnych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

7. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego
realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.

§ 14
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcie
zanieczyszczenia pozostawionego przez zwierzę w miejscu publicznym, w szczególności na
klatkach schodowych, lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i
placach, parkach, zieleńcach itp.; odchody należy umieszczać w specjalnie oznaczonych
pojemnikach, w pojemnikach na odpady zmieszane lub w koszach ulicznych.

1.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych i o znacznym stopniu
niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom
niepełnosprawnym.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, schroniska, tereny wystaw; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących
osobom niepełnosprawnym;
2) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci przez cały rok oraz
na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,
3) niewprowadzania psów i innych zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od 1
kwietnia do 31 października każdego roku, za wyjątkiem odcinka plaży od wejścia na plażę nr 43
do wejścia nr 45 w godzinach od 18.00 do 24.00; zakaz nie dotyczy osób niewidomych
korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
jeżeli są one trzymane na smyczy.
4.
Postępowanie ze zwłokami padłych zwierząt domowych:
1) zwłoki padłych zwierząt domowych o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną
należy niezwłocznie zgłosić i przekazać podmiotom zajmującym się ich zbieraniem i utylizacją,
posiadającym stosowne zezwolenie; aktualną informację o adresach takich podmiotów
działających na terenie Sopotu można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Sopotu;
2)
obowiązek dokonania zgłoszenia i przekazania zwłok padłych zwierząt ciąży na posiadaczu,
a jeżeli posiadacza nie można ustalić na zarządcy terenu na którym zwłoki się znajdują.

