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UCHWAŁA NR 198/2011
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 września 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze.zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwala co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 806/2006 z dnia 24.04.2006r.(t.j. ogłoszony w uchwale Nr 766/2010 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r.), rozdział VII, Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
otrzymuje brzmienie: 

Rozdział VII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 16. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz. 

§ 17. 

1.Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do stałego i skutecznego dozoru nad nimi 
oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
poprzez: 

1) poddanie psa corocznemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie wg zasad określonych w przepisach odrębnych, 

2) w przypadku utrzymania psa na terenie nieruchomości, umieszczenia na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym 
tabliczki ostrzegawczej z napisem ,, uwaga pies’’ lub innym o podobnej treści, 

3) wyprowadzanie psów na tereny użyteczności publicznej i tereny przeznaczone do wspólnego użytku tylko na 
smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu 
również w kagańcu. 

4) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w chwili jego 
rozdrażnienia, 

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów i innych terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów zieleni i klatek 
schodowych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady lub urządzeniach kanalizacji sanitarnej Obowiązek 
ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników, 

6) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na zasadach określonych przez przewoźnika. 

2.Pozostałe zwierzęta domowe, w tym zwierzęta egzotyczne, na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego i w środkach komunikacji publicznej należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia, 
jak np. klatka, uprząż, kaganiec lub smycz. 

§ 18. 

Właściciele lub posiadacze psów zamieszkujący na terenie Gminy Miasta Radomia zobowiązani są do: 

1) dokonania trwałego oznakowania psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia. Obowiązek ten dotyczy również 
osób posiadających psy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. W przypadku szczeniąt obowiązek 
oznakowania powstaje po ukończeniu przez zwierzę trzeciego miesiąca życia. 

2) trwałe oznakowanie polega na wszczepieniu przez lekarza weterynarii elektronicznego identyfikatora pod skórę 
psa. 

3) koszty oznakowania psów bezdomnych ponosi Gmina Miasta Radomia. 
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4) osoby posiadające psy trwale oznakowane w dniu wejścia w życie uchwały lub nabywające takie psy po tym 
terminie zobowiązane są zgłosić je do ewidencji zgodnie z pkt 7. 

5) rejestracji psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia lub narodzin celem zaewidencjonowania 
w komputerowej bazie danych. Obowiązek ten dotyczy również osób posiadających psy w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

6) wyrejestrowania psa lub zgłoszenia zmian w ewidencji w terminie 30 dni od daty jego podjęcia, zbycia lub 
zmiany miejsca przebywania. 

7) wniosek o rejestrację psa lub dokonanie zmian w ewidencji należy złożyć do prowadzącego identyfikację 
i rejestrację komputerową zwierząt. 

§ 19. 

Zakazuje się: 

1.Wprowadzania zwierząt: 

1) na tereny wydzielone do zabaw dla dzieci, 

2) na tereny plaż i kąpielisk, 

3) do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak: schroniska, 
lecznice, wystawy. Zakaz ten nie dotyczy psów-przewodników. 

2. Pozostawiania zwierząt na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu. 

3. Utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielo mieszkaniowych (np. 
strychy, klatki schodowe, piwnice, pralnie) oraz w częściach wspólnych nieruchomości (np. trawniki, 
podwórza), chyba że właściciel lub administrator nieruchomości postanowił inaczej. 

4. Pozostawiania psów i innych zwierząt domowych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub 
nieużytkowanych. 

§ 20. 

Zabrania się hodowli zwierząt domowych : 

1) w budynkach wielomieszkaniowych (np. bloki, zabudowa szeregowa i bliźniacza) 

2) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej położonych na terenach zabudowy wielorodzinnej, 

3) na nieruchomościach położonych na terenach intensywnej zabudowy jednorodzinnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik


