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RADA GVłNY
ŁANlĘTA

ucHwAŁA NR xvl/109/16
RADYGMINYŁANIĘTA

z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie prryjęcia,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Łaniętaoo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 4l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (ttr.Dz,U, z2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art.4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13
września1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (t.1.:Dz.U. z2016 r. poz.
250) po zasięgnięciu opinii Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie
uchwala się, co następuje:

Łaniętaz dnia26 kwietnia20l6 r. w sprawie
przyjęcia,,Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Łańęta(Dz.Utz.
Woj. Łódzkiego poz.2218) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuie brzmienie:
,, § 2. 1.Właścicielenieruchomości, w miarę możliwościnabieżąco,zapewniĄąuptz{anie z
częścinięruchomości słuzących do użytku publicznego śniegu,lodu, błota i innych
zanieczyszczeńpoprzęz tch usunięcie w miejsca niepowoduj ące zalłóceń w ruchu pieszych i
pojazdów.
Z.Użyty materiał należy ląrz{nąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania otazw miarę
możliwościzgromadzió w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania".
2) §10 skreśla się.
3) §13 otrzymuje brzmienie;
,, § 1 3 . 1 . Nieczystościciekłę powstaj ące na terenię nieruchomości,nieodprowadzane do sieci
kanalizacyjnejbądźprzydomowej oczyszczalni ścieków, powinny byó gromadzone w
zbiornikach bezodpływowych i przekazywane uprawnionym podmiotom.
2. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości z częstotliwościąi w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi vvypływ nieczystości zę zbiomika wynikaj ący z jego
przepełnienia, nie rzadziej niżraz na pół roku."
4) §14 otrzymuje brzmięnie:
,, § 14. W oparciu o wojewódzkiplangospodarki odpadami podejmowane będąnastępujące
dziŃ.anta obejmujące:
1 ) zapobieganie powst aw ania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnlłni,w szczególności promowanie i wspieranie systemu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości
ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych."
5) w §16 skreśla się ust.3.
6) w §17 ust.1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1 7. 1 . Obowiązkowi deratyzacj i podlegaj ą następuj ące obszary:
1) korytarze piwniczne i piwnice;
2) placówki gastronomicznę t związane zptowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;
3) magazyny, składy, wiaty, komórki i inrre pomieszczenia wykorzystywane odpowiednio do
przetwórstwabądźprzechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczychi
gospodarki odpadami." .
§ 1. W uchwale nrXIIIl84l2016 Rady Gminy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.
§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
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