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Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

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

w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani M  P  do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 
Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1515) – po rozpatrzeniu sprawy

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Uwzględnić wezwanie Pani M   do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 
XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. 
poz. 1400) - w zakresie określonym w §17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w ust. 2 §17 uchwały.

§ 2. Nie uwzględnić wezwania Pani M  P  o usunięcie naruszenia prawa uchwałą nr 
XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 885, zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. 
poz. 1400) w zakresie określonym §16, §17 ust. 1 pkt 3, §18 i §19.

§ 3. Nie uwzględnić wezwania Pani M  P  o usunięcie naruszenia prawa dotyczącego błędnej 
informacji o aktualnie obowiązującej uchwale w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

§ 4. Argumenty prawne i faktyczne decydujące o zajętym stanowisku zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały.

§ 5. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do poinformowania wnoszącej wezwanie o zajętym 
przez Radę Miasta Katowice stanowisku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 01.10.2015r. (wpływ do Biura Rady Miasta 20.10.2015r.) Pani M P

wezwała Radę Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa, które jej zdaniem nastąpiło w uchwale nr
XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 885).
Wnosząca wezwanie domaga się uchylenia rozdziału 6 ww. uchwały ("zaskarżam treść uchwały nr

XXX/685/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w rozdziale 6 (...)"), zarzucając przepisom rozdziału 6 dyskryminację
właścicieli psów.
Rozdział 6 uchwały nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice zatytułowany jest następująco:
„Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami" i zawiera

następujące przepisy (§16-§19):
"§ 16. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności

zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te
nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w

szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 17. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne

oraz ich mieszańców dodatkowo w kagańcu,
2) sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi (zwolnienie psów ze

smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem),
3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do

użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
przewodników lub psów-opiekunów.
2. Zabrania się:
1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; zakaz ten
nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,
2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
3) kąpania psów i innych zwierząt domowych w miejscach publicznych.
§ 18. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 19. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest

przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym
zwierzętom.".
W uzasadnieniu wezwania Pani M P powołuje liczne wyroki sądów

administracyjnych, gdzie sądy orzekają o braku podstawy prawnej dla zakazu wprowadzania psów w ściśle
oznaczone miejsca (np. II SA/Wr 425/13 z dnia 02.05.2013r.).
Wywodzi także, że przepis art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt reguluje sprawę wyprowadzania

psa.
Przepis ten stanowi: "Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania

umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna". Wnosząca wezwanie, biorąc pod uwagę wyżej
opisane kwestie wywodzi, iż Rada Miasta Katowice nie miała podstawy prawnej aby ustalić obowiązki
opisane w rozdziale 6 uchwały.
Zważyć jednak należy, ze Pani M P uzasadniając wniosek o uchylenie rozdziału

6 uchwały porusza sprawy, które uregulowane są w §17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §17 ust. 2.
W tym zakresie Rada Miasta Katowice uznała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za uzasadnione.
W pozostałym zakresie uregulowanym w rozdziale 6 tj. §16, §17 ust.1 pkt 3, §18 i §19 wnosząca

w żaden sposób nie wskazała i nie uzasadniła na czym miałoby polegać naruszenie prawa. Rada Miasta
Katowice nie znajduje podstaw do usunięcia tych przepisów z obrotu prawnego i w tym zakresie
nie uwzględnia wezwania do uchylenia całego rozdziału 6 uchwały.
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Dla porządku należy dodać, że uchwała nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2013r. poz. 885) została zmieniona uchwałą nr XLVI/1088/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego
2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 1400) jednakże rozdział 6, którego dotyczy wezwanie nie uległ
żadnej zmianie.
Pani M P porusza jeszcze jedną sprawę w swoim wezwaniu: błędna informacja

o aktualnie obowiązującej uchwale w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Należy przypomnieć, że
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczy tylko treści uchwał lub zarządzeń, zatem nie może
dotyczyć błędnej informacji w BIP. Dodatkowo w sprawie nieprawidłowego linka - odnośnika do uchwały -
opublikowanego w Biuletynie informacji Publicznej Miasta Katowice Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice stwierdziła, że po dokonaniu czynności sprawdzających nie znalazło to potwierdzenia w
rzeczywistości.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

miasta Katowice uwzględniająca ww. kwestie poruszane w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa
zostanie podjęta w ciągu 2 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani
M P do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice.
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