
 

 

UCHWAŁA NR XIX/113/16 

RADY GMINY KRZESZÓW 

z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2016 roku  

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/ orazart. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250/ po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2016 r. 

,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszów”, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątania błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny, celem 

zapewnienia bezpiecznego poruszania się pieszych. 

2. Uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu 

umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do usuwania śliskości po 

jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego 

poruszania się pieszych.”. 

2. § 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Hodowcy pszczół zobowiązani są do ustawienia uli w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 

pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.”. 

3. § 18 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  „1. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno-

epidemiologicznego deratyzacje przeprowadza się obszarze całej Gminy Krzeszów lub na obszarze 

określonej miejscowości położonej w tej gminie w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym 

oraz każdorazowo na wniosek właściwego inspektora sanitarnego. 

2. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust.1 każdorazowo zostanie podany do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”. 
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§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w 1 nie ulegają zmianie 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zbigniew Bąk 
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