
UCHWAŁA NR XXXVI/666/13
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z „Psich Parków” - wybiegów dla psów zlokalizowanych na 
terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 1  w związku z art. 40 ust. 1  i 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art.3 ust.2 pkt 13 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów 
uchwala

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z „Psich Parków” - wybiegów dla psów zlokalizowanych na 
terenie Miasta Chorzów”, będący załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów winien być 
umieszczony na specjalnych tablicach informacyjnych w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu na każdym 
obiekcie typu „Psi Park”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Chorzów

Henryk Wieczorek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 5708



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/666/13 

Rady Miasta Chorzów 

z dnia 5 września 2013 r. 

REGULAMIN „PSIEGO PARKU” – WYBIEGI DLA PSÓW NA TERENIE MIASTA CHORZÓW 

1. Teren „Psiego Parku” jest miejscem ogrodzonym i oznakowanym, służącym do swobodnego 
wyprowadzania psów. 

2. Na terenie „Psiego Parku” obowiązują następujące zasady: 

- Na terenie „Psiego Parku” mogą przebywać osoby dorosłe wraz z ich psami. Dzieci do lat 14 muszą być pod 
bezpośrednią opieką osoby dorosłej powyżej 18 lat. 

- psy ras agresywnych i wszelkie inne wykazujące nadmierną agresję muszą być pod opieką osoby dorosłej 
nie zależnie od rasy i wielkości psa. Na terenie „Psiego Parku” takie psy muszą być w kagańcu lub na 
smyczy. 

- Każdy przewodnik ma obowiązek sprzątania odchodów swojego psa, w tym celu zainstalowane są 
odpowiednie urządzenia. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych legitymujących się 
stosowanym zaświadczeniem. 

- osoby przebywające na terenie „Psiego Parku” niezależnie od wieku 

i wielkości rasy wyprowadzanego psa muszą go mieć pod stała kontrolą. Za wszystkie wyrządzone szkody 
przez psa pełną odpowiedzialność ponosi osoba bezpośrednio wyprowadzająca psa.

3. Osoby przebywające w „Psim Parku” i oczekujące na jego wykorzystanie muszą zachować ruch 
wahadłowy, który pozwoli na wykorzystanie terenu jednej i drugiej stronie. 

4. Na terenie „Psiego Parku” mają prawo przebywać tylko psy zdrowe i zaszczepione. Psy w okresie 
rekonwalescencji oraz suki w okresie cieczki i późno połogowym nie powinny korzystać z „Psiego Parku”. 

5. Obowiązki administratora terenu, do którego należy zgłaszać wszelkie uwagi związane 
z funkcjonowaniem „Psiego Parku” pełni 

- Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

tel. 32/241/12/61 wew. 345, 289

- Straż Miejska tel. 32/241-61-45; tel. alarmowy 986;
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