
UCHWAŁA NR XXI/130/20 
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH 

z dnia 29 maja 2020 r. 

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020  r. poz.713) i art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2010, poz.2020; z 2020 r. poz.150, poz.284) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIX/121/20 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 lutego 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) § 12 ust.1 zamiast treści dotychczasowej otrzymuje nowe brzmienie:„1. Od osób utrzymujących zwierzęta 
domowe wymaga się zachowania należytych środków ostrożności zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi lub innych zwierząt przez sprawowanie właściwej opieki nad 
zwierzętami w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru ”; 

2) do § 12 dodaje się ust.3 w brzmieniu:„3. Od osób utrzymujących zwierzęta domowe wymaga się usuwania 
zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych 
miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku”; 

3) §10 ust.2 pkt 17 zamiast treści dotychczasowej otrzymuje nowe brzmienie:„17) popioły zbierać 
i gromadzić w pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy raz w miesiącu 
w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia każdego roku, raz na dwa miesiące w okresie od 01 maja do 
31 października każdego roku lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
znajdującego się w Dobryszycach przy ul.Radomszczańskiej 8 A, nie rzadziej jednak niż raz w roku". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2020 r. 
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