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UCHWAŁA NR XLV/440/10
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2008 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 
z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, zmienionej uchwałą Nr 
XXXV/339/09 z dnia 27 maja 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: w § 16 po punkcie 3 dodaje się następujące punkty: 

4. Na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wprowadza się dla właścicieli psów obowiązek rejestracji zwierząt, poprzez 
wszczepienie elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia przez lekarza weterynarii. 

5. Rejestracji, o której mowa w pkt. 4 podlegają psy, które ukończyły 6 miesiąc życia. 

6. Lekarze weterynarii dokonujący wszczepienia mikroprocesorów zwierzętom z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego, 
wprowadzają aktualne dane dotyczące psa z mikroprocesorem oraz jego właściciela do elektronicznej bazy danych 
utworzonej przez Miasto Wodzisław Śląski. 

7. W celu aktualizacji rejestru, o którym mowa w pkt. 6, właściciel psa z mikroprocesorem jest zobowiązany do 
zgłaszania w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim wszelkich zmian dotyczących psa z wszczepionym 
mikroprocesorem, w szczególności dotyczących zaginięcia bądź śmierci zwierzęcia, lub zmiany jego właściciela. 
W przypadku zmiany właściciela psa przedmiotowy obowiązek spoczywa na nowym właścicielu. Wyrejestrowanie psa 
w przypadku jego śmierci nastąpi po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego śmierć psa lub utylizację jego zwłok. 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego 
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