
UCHWAŁA NR XXIII/489/12 
RADY MIASTA GDYNI 
z dnia 26 września 2012 r. 

 
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Gdyni 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
uchwala się, co następuje: 
 

§1 W uchwale nr XXII/447/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2 zmienia się pkt 2, któremu nadaje się treść:  
  „2) o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,”; 

2) w §6 zmienia się ust. 7, któremu nadaje się treść: 
„7. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się 
wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 8 pkt 1.”; 

3) w §10 uchyla się ustęp 2; 
4) w §16 zmienia się: 

a) ust. 1, któremu nadaje się treść: 
„1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej 
swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób 
uniemoŜliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w 
przypadku utrzymywania psa, zobowiązany jest takŜe do umieszczenia przy 
wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.”, 

b) ust. 3, któremu nadaje się treść: 
„3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w 
przypadku nieruchomości w której znajduje się więcej niŜ jeden lokal, takŜe na 
nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa 
naleŜącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras,  prowadzenia 
takŜe w kagańcu..”, 

c) ust. 4, któremu nadaje się treść: 
„4. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niŜ uznanej za agresywną lub jej 
mieszańca jest dopuszczone pod warunkiem, Ŝe pies ma załoŜony kaganiec.”, 

d) ust. 6, któremu nadaje się treść: 
„6. Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów 
przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a takŜe szczeniąt w 
wieku do 6 miesiąca Ŝycia, jeŜeli osoba utrzymująca psa posiada dokument 
potwierdzający jego wiek.”, 

5) w §18 zmienia się ust. 2, któremu nadaje się treść: 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 
128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, 
Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 
1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 



„2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy wprowadzania na plaŜe i 
kąpieliska oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby 
niepełnosprawnej, jeŜeli mają one załoŜoną uprząŜ.”. 

 §2 Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian. 
 §3 Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
dr inŜ. Stanisław Szwabski  

 
  


