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UCHWAłA NR XXXIV/565/97 

RADY MIASTA GDYNI 

z DNIA 28 maja 1997 ROKU 
 

 

(tekst ujednolicony) 

 

 

w sprawie obowiązków i zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich 

na terenie gminy miasta Gdyni 
 

 
 Działając na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 

58/96, poz. 261; Dz. U. Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622), Rada 

Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 

 

 

Uchwała określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i zasady utrzymania zwie-

rząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

• hodowli będącej przedmiotem niniejszej uchwały - rozumie się wszelkie formy posiadania 

zwierząt bez względu na tytuł prawny, utrzymanie i użytkowanie, tj. - chów i hodowlę pro-

wadzoną na małą skalę bez użycia sił najemnych dla zaspokojenia własnych potrzeb ho-

dowcy, 

• zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć wszelkie formy utrzymania psów, ko-

tów i innych zwierząt poza gospodarskimi, bez względu na tytuł prawny sprawowanej 

opieki. 

 

 

Rozdział II 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 
 

§ 3
1
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Osoby posiadające na obszarze miasta zwierzęta domowe są zobowiązane: 

1. poddać psa w wieku ponad 2 miesiące przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko 

wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego, 

2. Doprowadzić psa lub kota, który skaleczył człowieka na obserwację do najbliższej lecznicy 

dla zwierząt, 

3. Zapewnić dla psa - stróża odpowiednie pomieszczenie ocieplone na okres zimy, zgodnie z 

zaleceniami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 

4. Usuwać zanieczyszczenia: 

a) spowodowane przez zwierzęta domowe na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach 

budynku służących do wspólnego użytku, 

b) spowodowane przez psy i inne większe zwierzęta domowe w miejscach publicznych takich 

jak: chodniki, piaskownice, tereny zabaw dla dzieci, trawniki w rejonie zabudowy zwartej 

oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

5. Przy przewożeniu psów publicznymi środkami transportu do posiadania aktualnego świa-

dectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz trzymania psa w kagańcu i na smyczy. 

6. a) zabezpieczyć miejsce przebywania zwierzęcia w taki sposób, aby uniemożliwić wydo-

stanie się poza obręb tego miejsca, 

b) psy i koty wałęsające się (bezpańskie) oraz pozostawione bez opieki, co do których nie 

zastosowano zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 6a), podlegają schwytaniu i dostarcze-

niu do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

7. Zarejestrować i oznakować psa, który ukończył dwa miesiące życia. 

 

§ 4
2
 

 

1. Zabrania się: 

1. Puszczania psa luzem w miejscach publicznych bez założonego kagańca, 

2. Wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicz-

nych, aptek, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów, których administracja 

wprowadzi taki zakaz, 

3. Chowu psów i innych zwierząt domowych przez jednego najemcę w budynkach miesz-

kalnych wielolokalowych, o ile trzymane zwierzęta zakłócają spokój współmieszkań-

ców oraz zanieczyszczają budynek, 

4. Wprowadzania zwierząt na plaże i kąpieliska morskie w okresie od 1 maja do 30 wrze-

śnia każdego roku. 

 

2. W stosunku do psów ratowniczych nie stosuje się zakazu, określonego w ust. 1 pkt. 1 i 4. 

 

 

Rozdział III 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z pro-

dukcji rolniczej 
 

 

§ 5 

 

Ustala się następujące kategorie zwierząt gospodarskich: 

Kategoria A - bydło, trzoda chlewna, owce i kozy, 

Kategoria B - konie i inne zwierzęta nieparzystokopytne, 
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Kategoria C - drób i gołębie, 

Kategoria D - zwierzęta futerkowe, 

oraz Kategoria E - pszczoły 

 

§ 6 

 

Uchwała niniejsza nie dotyczy zwierząt wymienionych w § 5: 

1. Utrzymywanych dla celów doświadczalnych, naukowych i serologicznych w instytutach, w 

pracowniach i laboratoriach naukowych, 

2. Przebywających w nieruchomościach niemieszkalnych znajdujących się w zarządzie lub 

użytkowaniu władz wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych, 

3. Przebywających w zakłądach weterynaryjnych, zwierzyńcach, względnie stanowiących 

własność cyrków lub klubów sportowych, 

4. Gołębi pocztowych hodowanych przez osoby zrzeszone w Polskim Związku Hodowców 

Gołębi Pocztowych. 

 

 

§ 7 

 

Na terenie miasta Gdyni obowiązuje zakaz hodowli zwierząt futerkowych z wyłączeniem kró-

lików. 

 

§ 8 

 

Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt kategorii A, B, C, E i królików: 

1. W przypadku, gdy w/w hodowle nie spełniają warunków określonych w § 11, 

2. W pomieszczeniach nie przystosowanych do tego celu, 

3. Na parcelach uznanych przez właściwe organy za obiekty o charakterze reprezentacyjnym, 

zabytkowym, turystycznym, wypoczynkowym, rozrywkowym, służby zdrowia i zakładów 

wychowawczych, przedszkoli i żłobków, wytwórni lub przetwórni środków spożywczych, 

zakładów zbiorowego żywienia, kultu religijnego, pomników, cmentarzy i hoteli, 

4. Wewnątrz mieszkań i w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach 

wielorodzinnych. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku naruszania przepisów niniejszej uchwały Prezydent Miasta może wydać za-

kaz hodowli zwierząt kategorii A, B, C, E i królików po uprzednim uzyskaniu opinii Pań-

stwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (PTIS). 

2. Niniejsza uchwała nie dotyczy hodowli zwierząt kategorii A, B, C, E i królików w gospo-

darstwach rolnych i działach specjalnych rolnictwa. 

 

§ 10 

 

Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała 

warunków zdrowotnych jej otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i 

wody oraz nie wprowadzała innych istotnych uciążliwości dla ludzi przebywających w miej-

scach publicznych w pomieszczeniach bądź w innych obiektach przeznaczonych na stały po-



- 4 - 

byt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń bądź obiektów, a ponadto odpowia-

dała warunkom szczegółowym określonym w niniejszej Uchwale. 

 

§ 11 

 

1. Odległość w linii prostej do najbardziej na zewnątrz wysuniętego pomieszczenia (klatki) 

dla zwierząt lub ogrodzenia wybiegu w kierunku budynku (obiektu), bedącego w najbliż-

szym sąsiedztwie prowadzonej hodowli, powinna wynosić co najmniej: 

1) przy hodowli przydomowej zwierząt kat. A i B w ogólnej liczbie do 2 sztuk oraz zwie-

rząt kat. C i królików do 15 szt: 

a) 10 m - od domów jednorodzinnych, 

b) 20 m - od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych, 

c) 50 m - od wielokondygnacyjnych wielorodzinnych domów i innych obiektów prze-

znaczonych na stały pobyt ludzi, 

2) w przypadku pni pszczelich - 150 m od nieruchomości przyległych. 

2. PTIS w Gdyni może w uzasadnionych przypadkach czynić odstępstwa od wymaganej sze-

rokości strefy ochronnej przy ilościach zwierząt określonych w § 11 ust. 1 pkt 1 i . 

3. W przypadku ilości zwierząt większej niż określona w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 wielkość strefy 

ochronnej określi PTIS. 

 

§ 12 

 

Teren hodowli oraz pomieszczenia powinny być utrzymane w porządku i czystości oraz odka-

żane zgodnie ze wskazaniem Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego, a w przypadku zagro-

żeń epidemicznych zgodnie ze wskazaniami PTIS w Gdyni. 

 

§ 13 

 

1. Teren hodowli zwierząt kat. A, B, C i królików powinien być otoczony ogrodzeniem o 

wysokości 1,50 m zapobiegającym przed możliwością przedostania się zwierząt na ze-

wnątrz ogrodzenia. 

2. Karma dla zwierząt powinna odpowiadać wymaganiom sanitarnym i weterynaryjnym. 

3. Odpadki i nieczystości powinny być gromadzone w specjalnych szczelnych zbiornikach, 

zaopatrzonych w szczelne pokrywy. 

4. Dla hodowli zwierząt powinno być zapewnione własne lub łatwo dostępne źródło wody 

zdatnej do picia. 

 

§ 14 

 

Hodowle prowadzone w warunkach sprzecznych z postanowieniami niniejszej uchwały winny 

być zlikwidowane względnie dostosowane do wymagań określonych w niniejszej uchwale w 

terminie do 31 grudnia 1997 r. 

 

§ 15 

 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/395/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 1996 roku w 

sprawie zakazu wprowadzania zwierząt na plaże (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 14, poz. 

146). 
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Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
 

§ 16 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

Wojciech Szczurek   

                                                 
1 zmieniony Uchwałą Nr VII/309/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku (MRMG nr 11/99, poz. 222) 
2
 zmieniony Uchwałą Nr XLIII/838/98 Rady Miasta Gdyni z 25 marca 1998 roku (MRMG nr 7/98, poz. 109) 


