
UCHWAŁA NR LII/570/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie  regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005 i 1079) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z wybiegu dla psów przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie 
zlokalizowanego na dz. nr 164/4. obręb Gogolin 2 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr LII/570/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW 

  

§ 1. Wybieg dla psów, zlokalizowany przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie na dz. nr 164/4. obręb Gogolin 2, 
przeznaczony jest do zabaw z psami bez smyczy (z uwzględnieniem zasad określonych w § 2) 

§ 2. Na terenie wybiegu dla psów obowiązują następujące zasady: 

1. Psy bez nałożonej smyczy muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna. 

2. Psy muszą mieć założony kaganiec. Zdjęcie kagańca dopuszcza się w przypadku psów ras nie figurujących 
w wykazie ras agresywnych przyjętym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77 poz. 687) oraz 
nie będących mieszańcami powyższych ras, nad którymi właściciel sprawuje kontrolę. 

3. Osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ma obowiązek po nim posprzątać i pozostawić miejsce w stanie 
nienaruszonym. 

4. Psy ras uznawanych za agresywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. 
nr 77 poz. 687) oraz  będących mieszańcami powyższych ras muszą być trzymane na smyczy. 

5. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie wybiegu dla psów musi odbywać się zgodnie z ich 
przeznaczeniem i funkcją. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na placu tylko pod ścisłym nadzorem osób dorosłych. 
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