
UCHWAŁA NR V/73/19
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie  zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr LVI/612/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób nie powodujący 
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów; usuwanie śniegu i lodu może odbywać się poprzez pryzmowanie 
zgarniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich;

2) prowadzenie psów na uwięzi i w kagańcu w miejscach publicznych z uwzględnieniem przypadków, 
gdy ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione;

3) zabezpieczenie terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

4) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku – nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z pomocy 
psów przewodników.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących 
zwierzęta gospodarskie.
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3. Powyższe postanowienia dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych 
w charakterze zwierząt domowych.

4. Na terenach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się wydzielenie oznakowanych miejsc do 
załatwiania przez zwierzęta domowe potrzeb fizjologicznych.

5. Transport zwierząt domowych środkami komunikacji publicznej odbywa się na zasadach 
ustalonych przez przewoźnika”;

4) uchyla się § 21;

5) uchyla się § 22;

6) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na obszarze Miasta Zduńska Wola w terminach 
od 15 kwietnia do 15 maja oraz od 15 października do 15 listopada każdego roku. Obowiązkowej 
deratyzacji podlegają obszary obejmujące węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, pomieszczenia 
piwniczne oraz miejsca gromadzenia odpadów.

2. Tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich 
podlegają obowiązkowej deratyzacji, w okresie wiosennym i jesiennym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w Zduńskiej Woli, w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także 
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola

Jakub Trenkner
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