
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/197/2017 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 22 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie Rada Gminy Płoskinia, uchwala, co następuje 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 pkt II otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsce 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.” 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 

swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy 

i w kagańcu. 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla 

ludzi. 

5. Nie należy pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w 

pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa 

na zewnątrz. 
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6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego 

użytku.”; 

3) uchyla się ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 
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