
UCHWAŁA NR XIX.0007.134.2016
RADY GMINY W SIENNICY

z dnia 14 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30.06.2016r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim - rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1.  W Regulaminie utrzymania czystościi porządku, stanowiącym zalącznik do uchwały Nr 
XVIII.0007.126.2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rodziale II Regulaminu:

1) skreśla się § 3.2, § 3.4, § 3.5,

2) § 3.1 otrzymuje numerację - § 3,

2. W rodziale III Regulaminu:

1) skreśla się pkt 5) w § 4.1,

2) § 5.1 pkt 1 ppkt a) otrzymuje brzmienie:

„a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych”.

3. W rodziale VII Regulaminu:

1) § 20 otrzymuje brzmienei:

„§ 20. Osoby będace właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych na terenie gminy Siennica, 
zobowiązane są do zachowania środków ostrożności przy ich utrzymaniu. Zabrania się:

- puszczania zwierząt domowych wolno,

- pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub znajduje się w 
pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym.”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Siennica.
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gmiiny

Zenon Jurkowski
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