
        

Uchwała nr XV. 109.2015 

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stara Kamienica. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3, art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz. U. 2015r. poz. 1515) oraz art. 4  ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:                     

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Gminy Stara Kamienica uchwala,                                   

co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr XIV.87.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 

października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Stara Kamienica wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„ § 4. Właściciele nieruchomości mają  obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, i 

innych  zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.” 

2) w § 5.w ust.3 skreśla się pkt 2. 

3) w § 9. ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na własnej nieruchomości 

dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości.” 

4) § 11. skreśla się. 

5) § 12. skreśla się. 

6) § 13. skreśla się. 

7) w § 16. ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 dokonywane może być jedynie                              

na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy                         

Stara Kamienica na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych, wydane przez  na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach” 

8) w § 19.w ust.1 w pkt 3 skreśla się lit.a. 

9) w § 20 dodaje się ust.7 w brzmieniu: 

„7.Zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w  

sytuacji gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem 

zwierzęcia” 

10) w § 21 skreśla się w pkt 1 lit a i lit.b. 

11) w  § 22.ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Deratyzację  na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzana  raz w roku – 

październiku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie 

nieruchomości” 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.  

   § 3 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 


