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UCHWAŁA NR XXVI.135.2013
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 22 lutego 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.112.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 ze zm.), Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV.112.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21);”.
2. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Sposób pozbycia się innych nie wymienionych w paragrafach 4 – 6 odpadów niebezpiecznych,
wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i zaliczanych do odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości uzgadnia z odbierającym odpady lub z Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.”.
3. § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) umieszczanie piasku i innych zanieczyszczeń w pojemnikach na odpady;”.
4. § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenia psów na uwięzi, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie
zwierzęcia z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, na których nie ma zakazu,
a właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,”.
5. § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Obowiązkową deratyzację wykonuje się raz w roku – w miesiącu październik.”.
6. Skreśla się § 28;
7. § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka

