UCHWAŁA NR VIII/49/15
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno"
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń,
o których mowa w ust. 1.”;
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla
użytkowników nieruchomości w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.”;
3) w § 15 skreśla się ust. 3;
4) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Deratyzację przeprowadza się przede wszystkim w miejscach szczególnie zagrożonych bytowaniem
gryzoni takich jak: korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia na węzły ciepłownicze
i przyłącza, śmietniki, pomieszczenia magazynowe.
3. Deratyzację przeprowadza się w terminach od 1 marca do 31 marca lub od 1 października do
31 października, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu (a także w innych terminach,
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żytno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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