DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz

Poz. 2649

Data: 2013-04-17 15:19:21

UCHWAŁA NR XXXVI/271/13
RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/230/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/230/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych
z chodników, w sposób umożliwiający odpływ wód do kanalizacji deszczowej lub rowu przydrożnego;
2) gromadzenie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z przystanków komunikacyjnych
oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się
pojazdów, nieutrudniający wysiadania i wsiadania pasażerów oraz umożliwiający odpływ wód do
kanalizacji deszczowej lub rowu przydrożnego;
3) niezwłoczne przystąpienie do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń”;
2. § 8 otrzymuje brzmienie: „W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach
wielorodzinnych, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie
worków o pojemności 50 l – 120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, tworzyw
sztucznych i opakowań ze szkła”;
3. w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zabudowa nieruchomości lub brak możliwości dojazdu do
nieruchomości uniemożliwia ustawienie pojemników i worków z wysegregowanymi odpadami zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 1 i 2 dopuszcza się, po uzyskaniu zgody od właściciela sąsiedniej
nieruchomości, ustawienie pojemników i worków na terenie jego nieruchomości lub korzystanie z jego
pojemników”;
4. w § 14 uchyla się ust. 3;
5. uchyla się § 19;
6. w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku
w okresie kwiecień-maj oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości”;
7. w § 23 uchyla się ust. 1.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów:
G. Powązka

