
UCHWAŁA NR XVII/188/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie miasta 
Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Miejska w Augustowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie miasta Augustów”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska
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Załącznik do uchwały Nr XVII/188/19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 listopada 2019 r.

Regulamin korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie miasta Augustów

1. Wybieg dla psów jest terenem wydzielonym, przeznaczonym do spacerów i zabaw z psami bez smyczy.

2. Wybieg dla psów nie jest placem zabaw dla dzieci, ani miejscem rekreacji osób niebędących 
właścicielami lub opiekunami psów.

3. Właściciele zwierząt przebywających na terenie wybiegu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za 
szkody wyrządzone przez psy osobom, zwierzętom i mieniu.

4. Psy rasy ustawowo uznawanej za agresywną oraz mieszańce tych ras, na terenie parku, muszą być 
w kagańcu oraz przebywać pod nadzorem osoby pełnoletniej. Wykaz ras uznawanych za agresywne określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu 
ras psów uznawanych za agresywne.

5. Wszystkie psy korzystające z wybiegu muszą mieć aktualne szczepienia ochronne i chodzić
w obroży lub w szelkach. Na wybiegu nie należy zakładać psu kolczatki.

6. Ze względów bezpieczeństwa psy chore, suki mające cieczkę, szczeniaki do 3 miesiąca życia oraz psy 
zachowujące się agresywnie nie mogą korzystać z wybiegu.

7. Wyposażenie znajdujące się na terenie wybiegu powinno być wykorzystywane właściwie
i zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Opiekunowie psów zobowiązani są do:

A. Zamykania furtek wejściowych.

B. Zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami.

C. Sprzątania po swoim psie.

9. Na terenie psiego parku zabrania się:

A. Spożywania alkoholu i środków odurzających.

B. Przebywania na nim osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających.

C. Niszczenia urządzeń i elementów wyposażenia.

D. Zaśmiecania terenu.

10. Na wybiegu panuje całkowity zakaz karmienia psów, poza smakołykiem podawanym z ręki. Nie należy 
zostawiać po sobie karmy, ani innych rzeczy, które mogłyby zostać zjedzone przez psy.

11. Należy reagować na nieprawidłowości, niewłaściwe korzystanie z wybiegu i zakłócanie porządku 
publicznego.

12. Zalecenia:

A. Zanim wejdziesz na wybieg obserwuj panującą tam  sytuację. Poproś opiekunów
o odwołanie psów sprzed wyjścia.

B. Co jakiś czas odwołuj swojego psa z bawiącej się grupy.

C. Obserwuj swojego psa i reaguj gdy jest zbyt natarczywy w stosunku do innych psów lub gdy sam jest 
męczony.

D. Skupiaj się na obserwacji swojego psa i otoczenia.

Tel. Alarmowe: Alarmowy  112; Pogotowie Ratunkowe  999; Policja  997; Straż Pożarna  998
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Uzasadnienie
W związku z budową wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. mjr Henryka Sucharskiego,

przedkłada się projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z w/w obiektu. Z uwagi na fakt, iż
z terenu mogą korzystać w tym samym czasie różne osoby, zasadne jest uregulowanie zasad korzystania z tego
miejsca.
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