Podpisany przez:
Michal Mlotek
dnia 21 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/385/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ulicy Gdańskiej w Iławie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713
t.j.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z wybiegu dla psów przy ulicy Gdańskiej w Iławie, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –
Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/385/21
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW
ULICA GDAŃSKA W IŁAWIE

1. Wybieg jest miejscem przeznaczonym do zabaw z psami bez smyczy i kagańców, za wyjątkiem sytuacji określonych
w pkt. 8.
2. Korzystanie z urządzeń na terenie wybiegu dla psów musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
3. Wyposażenie wybiegu przeznaczone jest wyłącznie dla psów.
4. Psy wprowadzane na wybieg muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.
5. Pod opieką jednego opiekuna na terenie wybiegu nie może być więcej niż dwa psy.
6. Na terenie wybiegu dla psów nie może przebywać jednorazowo więcej niż 15 psów.
7. Zabrania się pozostawiania psów na terenie wybiegu bez nadzoru opiekuna.
8. Psy zachowujące się w sposób agresywny, muszą być trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec.
9. Wszystkie psy korzystające z wybiegu muszą chodzić w obroży lub szelkach.
10. Na wybiegu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
11. Na wybiegu obowiązuje całkowity zakaz karmienia psów, poza smakołykiem podawanym z ręki.
12. Należy zapewnić psom bezpieczną przestrzeń do biegania, tym samym zabrania się wprowadzania na teren wybiegu
wózków dziecięcych, hulajnóg, rowerów itp.
13. Zabrania się wnoszenia na teren wybiegu zabawek dla psów.
14. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z wybiegu:
a) psom zachowującym się agresywnie,
b) psom chorym,
c) sukom będącym w rui lub ciężarnym,
d) szczeniętom do 3 miesiąca życia
15. Psy muszą mieć założoną smycz przy wchodzeniu na wybieg i przy wychodzeniu z wybiegu, a wszystkie furtki należy
dokładnie zamykać.
16. Właścicielem i administratorem wybiegu dla psów, do którego należy zgłaszać wszelkie uwagi dot. wybiegu dla psów jest
Gmina Miejska Iława
Administrator:
Gmina Miejska Iława
Tel. 89 649 01 01 pn. 8.00 do 16.00 ; wt-pt 7.15 do 15.15
Poczta e-mail: um@umilawa.pl
Telefony alarmowe:
Centrum powiadamiania ratunkowego 112
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