
UCHWAŁA NR ......../2015 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia ....................... 2015 roku 

 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miasta Lipna. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)1 oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami)2, po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  W uchwale XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2012 roku. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Lipna, wprowadza się następujące zmiany:  
 
 1. § 18 otrzymuje brzmienie:  

„Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów: 

a) wyposażenie psa w obrożę i w kaganiec, 
b) prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu poza psami ras 

miniaturowych, i mieszańców nie większych niż 30 cm; 
c) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U.  z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zm.), która nakłada 
obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na 
żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej 
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
a) stały i skuteczny dozór, 
b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., 
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów  
– przewodników, 

                                                           
1
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, 

 
2   Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122. 
 



c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic 
dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych 
uchwał Rady Miejskiej, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach 
zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy  

e) właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy 
ono psów ras uznanych za agresywne, 

f) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona  
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób 
trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

g) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, 
nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w 
komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

h) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.” 
 
2. Po § 18 dodaje się § 19 w brzmieniu: 

Psy zwolnione ze smyczy i bez kagańca lub znaczka identyfikacyjnego, oraz psy 
pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, 
chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

§  2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 

 

 

                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                          Ewa Urbańska 


