
UCHWALA NR VI/54/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porzqdku i czystosci na terenie Gminy Slawno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318, z2014r . poz. 379, poz. 1072) art. 4 ustawy z dnia 13wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z2015r. poz. 87, poz.122) Rada Gminy
Slawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Slawno zdnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania porz^dku i czystosci na terenie Gminy Stawno (Dz. U. Woj. Lodz. z2013 r. poz. 2031,
poz. 2032) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wlasciciele nieruchomosci maja^ obowi^zek oczyszczania chodnika polozonego wzdluz nieruchomosci
ze sniegu i lodu oraz usuwania biota i innych zanieczyszczen.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie

,,§4. 1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami, na terenie nieruchomosci powinno odbywac si$
pod warunkiem, ze powstaja_ce scieki 53 gromadzone w sposob umozliwiaj^cy ich usuniecie zgodnie
z przepisami.

2. Naprawy pojazdow samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomosci
moga_ odbywac sie pod warunkiem niezanieczyszczania wod i gleby.";

3) w § 5 uchyla sie ust. 3 i 4;

4 ) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie

,,l.Osoby utrzymuj^ce zwierzeta domowe sa zobowi^zane do zachowania bezpieczeiistwa i srodkow
ostroznosci, zapewniaj^cych ochrone przed zagrozeniem lub uci^zliwosciq dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do uzytku publicznego.",

b) uchyla sie ust. 4;

5 ) w § 14:

a) w ust. 2 uchyla sie pkt. 1,

b) uchyla sie ust. 3;

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady Gminy

Knap
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