
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/248/21 

RADY GMINY DŹWIERZUTY 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/237/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 marca 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/237/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dźwierzuty wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 2 ust. 2; 

2) uchyla się § 2 ust. 3 pkt 3; 

3) uchyla się § 4 ust. 1; 

4) § 5 ust. 5  pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„Po powstaniu na terenie gminy Dźwierzuty Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

przekazywanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, odpadów niebezpiecznych,  

przeterminowanych leków, niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odzieży, tekstyliów, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, metali, tworzyw 

sztucznych, papieru, szkła, popiołu powstałych na terenie nieruchomości, odpadów zielonych, oraz 

odpadów ulegających biodegradacji będzie następowało także do tego punktu.”;; 

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Osoby posiadające zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są stworzyć warunki 

uniemożliwiające samodzielne wydostanie się zwierząt na tereny przeznaczone do wspólnego użytku.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Arkadiusz Aleksander Nosek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 1930
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