
UCHWAŁA NR XX/148/2013
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 21 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XVII/118/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 3042) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) uchyla się § 2 ust.2 

2) § 8 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) odpady selektywnie zbierane w miejscu powstawania odpadów, tj. 
papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe - przynajmniej raz w miesiącu” 

3) § 8 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „ 5) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe 
należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w Woli Suchożebrskiej” 

4) § 8 ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7) chemikalia, popiół oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w Woli Suchożebrskiej” 

5) uchyla się § 8 ust.3, 

6) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie „ 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiony 
w określonych terminach przed wejściem na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu 
podmiotu uprawnionego do odbioru lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie 
wielorodzinnej". 

7) uchyla się § 11 ust.4, 

8) § 12 ust.2 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie: „ b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznanych za 
agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w kaganiec”, 

9) § 12 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2)w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych stały i skuteczny 
dozór zapewniający ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi” 

10) uchyla się § 13 ust.3 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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