
Wyciąg z Uchwały nr X/182/15 Rady Miasta
Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Gdyni, zmienionej Uchwałą

Nr XIII/281/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28
października 2015 r.

1. 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, a w przypadku utrzymywania psa,
zobowiązany  jest  także  do  umieszczenia  przy  wejściu  na  nieruchomość  tabliczki
informującej o obecności psa.

2. Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  mają  obowiązek  sprawować  nad  nimi  nadzór
w miejscach  publicznych  w  taki  sposób,  aby  nie  powodowały  one  zagrożenia  dla
bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

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 prowadzenia psa na smyczy, a psa należącego do ras uznanych
za agresywne lub mieszańca tych ras,  prowadzenia także w kagańcu.

4. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej  niż  uznanej  za agresywną lub jej  mieszańca jest
dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

5. Na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów osoby je utrzymujące mogą zdjąć psu
kaganiec  oraz  spuszczać  je  ze  smyczy,  z  zastrzeżeniem  przestrzegania  regulaminu
korzystania z wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez zarządcę.

6. Obowiązki  określone w punktach 3 i  4 nie dotyczą oznakowanych  psów przewodników
i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca
życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.

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

8. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  zwierzę  w  miejscu  publicznym,  przy  czym
zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane (obowiązek
nie  dotyczy  osób  ze  znacznym  stopniem  upośledzenia  poruszających  się  na  wózku
inwalidzkim i niewidomych).

9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
 niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i

kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc
dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok (określony obowiązek
nie dotyczy wprowadzania na plaże i kąpieliska oznakowanych psów przewodników i
psów asystujących osoby niepełnosprawnej, jeżeli mają one założoną uprząż);

 niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mają na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


