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UCHWAŁA NR XXVII/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), art.4 ust.l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” w załączniku Nr Ido
uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 ust. 1 uchyla się pkt 1 i 3,
2. w § 9 :
a) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
”1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto nałożenie kagańca psu należącemu do ras uznawanych zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw7 Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów, za agresywne (Dz. U. z 2003 r.Nr 77. poz. 687) oraz mieszańców tych ras, a także psów,
które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt. ”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
”4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko wówczas
gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej
kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Przepis ten nie
dotyczy psów asystujących, psów funkcjonariuszy Policji, oraz funkcjonariuszy służb ratunkowych
korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania swoich zadań.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
”5. Na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy i nie
musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć
założony kaganiec.”,
d) uchyla się ust. 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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