UCHWAŁA NR ………………
RADY MIASTA HELU
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010, zmiany z 2020 r.: poz. 150, 284, 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku,
Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XIII/107/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel, wprowadza się
następujące zmiany:
1)

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się poprzez zapewnienie odprowadzania powstających ścieków do miejskiej
sieci sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzenie ścieków w
zbiornikach bezodpływowych lub unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach
ścieków.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się pod warunkiem:
1) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;
2) zabezpieczenia przed przedostawaniem
środowiska.”;

2)

się płynów samochodowych do

§ 19 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej
swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór
w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla
bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego
użytku, ma obowiązek:
1) prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu – w przypadku psów należących do ras
uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras;

2) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku jej braku, używania innych środków,
które zapewniają nieprzerwany i pełny nadzór nad zwierzęciem – w przypadku psów
innych niż wymienione w pkt 1.
4. Obowiązku, o którym mowa w:
1) ust. 3 nie stosuje się na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów na których
osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu korzystania z
wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez zarządcę;
2) ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do psów, których budowa anatomiczna lub inne cechy
uniemożliwiają nałożenie kagańca;
3) ust. 3 pkt 2 nie stosuje się poza obszarem dróg publicznych i terenów bezpośrednio
do nich przyległych, pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
5. Obowiązków określonych w ust. 2-3 nie stosuje się do oznakowanych psów
przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku
do 6 miesiąca życia.
6. Osoba utrzymująca zwierzę domowe każdorazowo wyprowadzając zwierzę na
terenie przeznaczonym do użytku wspólnego zobowiązana jest do:
1) posiadania worków do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę;
2) natychmiastowego uprzątnięcia, z użyciem worków, o których mowa w pkt 1,
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę, przy czym zebrane zanieczyszczenia
winny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego lub pojemników na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
7. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności narządu ruchu lub narządu wzroku.
8.Wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, placów do ćwiczeń,
fontann oraz na plaże i kąpieliska, następuje za zasadach określonych w regulaminach
korzystania z tych miejsc, ustanowionych przez ich właściciela lub zarządcę.
Oznakowane psy przewodnicy i psy asystujące osób niepełnosprawnych, mogą być
wprowadzane na plaże i kąpieliska przez cały rok, jeżeli mają założoną uprząż.”;
3)

skreśla się § 20 i § 21.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
Prokurator Rejonowy w Pucku wniósł w dniu 13 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku, za pośrednictwem Rady Miasta Helu, skargę na uchwałę Nr
XIII/107/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Gminie Miejskiej Hel. Uchwałę zaskarżono w części dotyczącej § 8, §
19 i § 21. Analiza prawna kwestionowanych przepisów, a także powstałego na tle tych
przepisów orzecznictwa sądów administracyjnych, spowodowała konieczność opracowania
zmian istniejących uregulowań i dostosowania ich do zgodności z przepisami Konstytucji i
innych ustaw.
W związku z powyższym przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej podjęcie.
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