
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/122/2016 

RADY GMINY BRZUZE 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Brzuze. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1.1. W załączniku do uchwały XVIII/114/2016 r. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze (Dziennik Urzędowy Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego poz.2586), wprowadza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w § 1, 

ust. 1 pkt 13 wykreśla się zapis „z palenisk domowych”; 

2) W rozdziale 2. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych 

pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym z § 5 

wykreśla się ust. 2; 

3) W rozdziale 3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w § 11, ust. 1 zamienia się 

słowo „odbierania” na „pozbywania” oraz w ust. 3 wykreśla się zapis „w szczególności”; 

4) W rozdziale 7. Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, § 17. 

otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 17.1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie od 15 kwietnia 

do 15 maja oraz od 1 do 31 października. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze. 
 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Krzysztof Budziński 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 sierpnia 2016 r.
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