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UCHWAŁA NR XXXIII.337.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Pruszkowa Nr XXV.262.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miasta Pruszkowa po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXV.262.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 25 czerwca2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa (Dz. Urz. Woj. z dnia
29.07.2020 r. poz. 8121) wprowadza się następujące zmiany:
§ 13. otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, poprzez:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w obrożę trwale oznakowaną w sposób umożliwiający ustalenie jego
właściciela lub opiekuna,
b) prowadzenie psa na smyczy, jeżeli nie jest to wykluczone ze względu na jego stan zdrowia, wiek
i cechy anatomiczne,
c) wyprowadzanie psów ras uznawanych za agresywne, w typie tych ras oraz psów mogących
stanowić zagrożenie na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby posiadające możliwość
sprawowania bezpośredniej i skutecznej kontroli nad ich zachowaniem,
d) obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w pkt c, nie dotyczy psów, u których występują
przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne do jego stosowania, wykorzystywanych do celów
specjalnych, psów przewodników oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, psów do 4 miesiąca
życia,
e) dopuszcza się zwolnienie psów z uwięzi jedynie w miejscach wyznaczonych lub mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy jego właściciel lub opiekun ma możliwość
sprawowania bezpośredniej i skutecznej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia (nie dotyczy to
psów ras uważanych za agresywne, psów w typie tych ras oraz psów mogących stanowić
zagrożenie);
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
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b) dopuszcza się zwolnienie zwierząt z uwięzi jedynie w miejscach wyznaczonych oraz mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość
sprawowania bezpośredniej i skutecznej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia z zastrzeżeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1 lit. c,
c) nie pozostawianie zwierząt bez dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
d) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli lub opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.;
właściciel lub opiekun zwierzęcia, wyprowadzając je na spacer, ma obowiązek posiadaćze sobą
jednorazowy zestaw higieniczny do sprzątania odchodów zwierzęcych; nieczystości
te umieszczone powinny być w szczelnych nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbachi mogą
być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to
nie dotyczy osób korzystających z psów asystujących w rozumieniu przepisów ustawyo
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
e) utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia, przy czym zwierzęta
egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (w klatce).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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