
 

 

UCHWAŁA NR V/28/15 

RADY GMINY DMOSIN 

z dnia 24 lutego 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr XXI/177/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dmosin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 4 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1399 oraz poz. 1593 z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiato-

wego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXI/177/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie Re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych 

zanieczyszczeń z chodnika zlokalizowanego w pasie drogi publicznej, bezpośrednio przylegającego do gra-

nicy nieruchomości.”; 

2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Obowiązek uprzątnięcia, o którym mowa w § 4 ust. 1, powinien być realizowany poprzez odgarnięcie 

śniegu, ludu, błota oraz innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów i nieutrudniające spływu wody”; 

3) w § 4 uchyla się ust. 4 i 5; 

4) w § 5 uchyla się ust. 4; 

5) w § 15 uchyla się pkt 1; 

6) uchyla się § 27. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

Przewodniczący 

 Rady Gminy Dmosin 

Barbara Kosma 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 marca 2015 r.

Poz. 982
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