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UCHWAŁA NR VI.40.2019
RADY GMINY PRZYTYK
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Przytyk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk, stanowiący załącznik nr
1 do uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku ( tekst jedn.: Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2019 r. poz. 548) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 11 i ust.14 skreśla się.
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego
powinno odbywać się po ich wystąpieniu.”;
3) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzone w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleb.”;
4) § 11 skreśla się.
5) § 16 skreśla się.
6) § 19 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.”;
7) ) § 19 ust. 2 skreśla się.
8) ) § 19 ust. 3 pkt.1 skreśla się.
9) § 20 otrzymuje brzmienie:
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„Utrzymywanie zwierząt gospodarskich zabronione jest na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej.”;
10) § 21 ust.1 skreśla się.
11) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Deratyzację lub dezynsekcję na terenach wiat śmietnikowych, korytarzy piwnicznych
w budynkach wielorodzinnych, węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych, należy
przeprowadzać prewencyjnie co najmniej raz w roku w drugiej połowie października.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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