Uchwała Nr LII /404/ 09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/339/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi
zmianami/ art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. nr 132 póz. 622, z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Kościerzyna :
- wykreśla się w § 17 ust. 10 o następującej treści:
„10. Dopuszcza się wyłapywanie zwierząt domowych na terenie miasta Kościerzyna w przypadkach:
1) pozostawienia zwierzęcia w miejscu publicznym bez dozoru,
2) puszczania zwierzęcia samopas,
W/w czynności wykonuje jednostka upoważniona przez Burmistrza Miasta Kościerzyna
przekazując zwierzęta domowe do schroniska.”
- wykreśla się w § 17 ust. 12 o następującej treści:
„12. Odłowione zwierzęta domowe nie wykazujące objawów chorobowych mogą zostać wydane
właścicielowi, który wykaże prawo własności lub fakt posiadania, po uiszczeniu opłat
związanych z kosztami utrzymania. W razie niemożliwości ustalenia właściciela zwierzę
zostanie przewiezione do schroniska dla zwierząt.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
Zmiana w regulaminie związana jest z uchwaleniem Uchwały Nr LII /402/ 09 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Miejskiej Kościerzyna oraz dalszego z nimi postępowania.

