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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z  wybiegów dla psów na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z wybiegów dla psów na terenie Miasta i Gminy Pleszew stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na terenach wybiegów dla psów umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść regulaminu, 
o którym mowa w niniejszej uchwale. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia....................2022 r. 

Regulamin korzystania z wybiegów dla psów na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

1. Wybieg dla psów przeznaczony jest do zabaw z psami bez smyczy. 

2. Na terenie wybiegu dla psów obowiązują następujące zasady: 

1) psy muszą pozostawać pod nadzorem właściciela lub opiekuna, 

2) psy ras uznawanych za agresywne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) oraz mieszańce powyższych ras muszą być 
trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec, 

3) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ma obowiązek po nim posprzątać i pozostawić wybieg dla psów 
w stanie niepogorszonym, 

4) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies jest odpowiedzialna za zachowanie psa na 
terenie wybiegu dla psów oraz za wyrządzone przez niego szkody, 

5) podczas otwartych zajęć tresury, osoba pod której nadzorem pozostaje pies musi stosować się do poleceń 
osoby prowadzącej, 

6) korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie wybiegu dla psów musi odbywać się zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

7) niedozwolone jest przebywanie na wybiegu dla psów: psów chorych, suk w okresie rui, szczeniaków 
poniżej 3 miesiąca życia, 

8) dzieci mogą przebywać na wybiegu dla psów tylko pod nadzorem osób dorosłych. 

3. Przebywanie na  terenie wybiegu dla psów odbywa się na własną odpowiedzialność. 

4. Na terenie wybiegu dla psów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków 
odurzających oraz palenia papierosów. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr ................ Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .................. r.  
 
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu utworzenie regulaminu wybiegów dla psów 

zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu okreslenia zasad bezpiecznego ich użytkowania. 
 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa 
miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
 

Mając na wzgledzie powyższe podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
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