Uchwała Nr V/6/06
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Starachowice.
(fragment)
Działając na podstawie
· art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.
zmianami)
· art.4, art.6 ust.1, ust.1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008)
· po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach,
Rada Miejska w Starachowicach uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice, zwany dalej "regulaminem", w następującej treści:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA
STARACHOWICE
(...)
ROZDZIAŁ IX
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 41.
1. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami zwierząt domowych, w szczególności psów
zobowiązuje się do:
a. sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub
uciążliwości dla ludzi,
b. zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami
komunikacji publicznej,
c. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na
zieleńcach i innych miejscach publicznych.
2. W miejscach służących do użytku publicznego właściciel lub opiekun psa zobowiązany
jest prowadzić psa na smyczy a ponadto psy ras średnich i dużych i mieszańców tych ras,
powinny mieć założony kaganiec. Do obroży psa należy przyczepić znaczek identyfikacyjny (identyfikator). Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w
kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§ 42.
1. Zabrania się:
a. wypuszczania zwierząt domowych samopas,
b. pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi lub
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,
c. wprowadzania zwierząt domowych na:
• place zabaw dla dzieci, a w szczególności w pobliżu piaskownic i do piaskownic,
• zamknięte tereny rekreacyjne i sportowe,
• tereny kąpielisk miejskich,

d. wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności
publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz.
2. W blokach i domach wielorodzinnych oraz kamienicach zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.
§ 43.
1. Psy biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane
będą jako zwierzęta bezdomne nadmiernie agresywne, które na interwencję osób czujących się zagrożonymi, będą wychwytywane przez przedsiębiorcę posiadającego wymagane zezwolenie Prezydenta Miasta Starachowice, zgodnie z oddzielną uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach podjętą na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz.724 z późn. zm).
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty poniesione przez Gminę związane ze schwytaniem, sprawowaniem opieki nad zwierzęciem oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki
weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z
tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.
§ 44.
1. Wszystkie psy podlegają rejestracji. Rejestr psów prowadzi Urząd Miejski w Starachowicach.
2. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Starachowicach wniosek
o jego zarejestrowanie w terminie miesiąca od nabycia psa.
3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, powinien zawierać:
a. dane dotyczące właściciela psa- imię i nazwisko oraz adres,
b. dane dotyczące psa - imię, rasa, płeć, maść, data urodzenia, data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie.
4. Osoba prowadząca rejestr psów wpisuje do niego dane zawarte we wniosku oraz numer
znaczka identyfikacyjnego (identyfikatora), który wydaje odpłatnie właścicielowi psa jako
potwierdzenie dokonanej rejestracji.
5. W razie sprzedaży, darowizny, zaginięcia lub padnięcia psa, jego właściciel zobowiązany
jest zawiadomić o tym Urząd Miasta oraz zwrócić w miarę możliwości identyfikator psa.
§ 45.
Właściciele lub opiekunowie psa mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom
Straży Miejskiej lub innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta Starachowice
aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, aktualny dowód wpłaty
podatku z tytułu posiadania psa, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną
stosowne zezwolenie.
(...)

