
 

 

UCHWAŁA NR XIV/80/15 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 9 września 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 czerwca 2015 roku  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz 

art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Radomsku uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie regula-

minu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Radomsko wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 skreśla się ustęp 3 i 4; 

2) skreśla się § 3; 

3) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) w przypadku psów uznawanych za agresywne - psy powinny być prowadzone w kagańcu, 

b) zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych pod wa-

runkiem, że pies jest w kagańcu, a właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zacho-

waniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne, 

c) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nierucho-

mość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez to zwierzę; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domo-

we w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; nieczystości te, umieszczone  

w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być umieszczane w komunal-

nych urządzeniach do zbierania odpadów lub w specjalnie do tego celu przystosowanych i opisanych 

pojemnikach; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodni-

ków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

Jacek Gębicz 
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