
 

 

UCHWAŁA NR 168/XII/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XVII/2016 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieleń 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 175/XVII/2016 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5466) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązek właściciela nieruchomości oczyszczania chodnika z błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń 

w ruchu pieszych lub pojazdów.”; 

2) skreśla się § 8 i § 9; 

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane: 

1) obiektami oczyszczalni ścieków; 

2) budynkami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) obiektami wykorzystywanymi na cele rolne, przetwórstwa spożywczego lub rolnego i składowania 

produktów rolnych lub spożywczych.”; 

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się obowiązek przeprowadzania deratyzacji, przynajmniej raz w roku, w terminie od 

15 marca do 15 kwietnia lub od 15 września do  15 października każdego roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

(-) Mirosław Myszkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 marca 2020 r.

Poz. 2486
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