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Poz. 10069
UCHWAŁA NR 519/XXXVI/2017
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lesznowola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017
poz. 1875.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 492/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały ((Dz. Urzęd. Woj. Maz z 2017 r., poz. 7384), wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe i zgromadzenia o charakterze publicznym
wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny oraz niezwłocznego usunięcia pojemników po zakończeniu
oczyszczania terenu.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątanie śniegu, błota,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości z uwzględnieniem zasad
wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach poprzez:
a) pryzmowanie śniegu wzdłuż krawędzi jezdni w sposób niepowodujący utrudnień dla poruszających się
pojazdów i umożliwiający swobodne przejście chodnikiem,
b) usuwanie zanieczyszczeń z chodników na krawędź jezdni tak, aby możliwe było ich usunięcie przez
zarządcę drogi w procesie oczyszczania jezdni.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola:
Bożenna Maria Korlak

