UCHWAŁA Nr X/75/07
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/292/05 Rady Gminy
Złotów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Złotowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów”,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/292/05 Rady Gminy Złotów z dnia
24 listopada 2005 r. dodaje się po § 5 w rozdziale II „Wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku” § 5a o treści:
Obowiązek usunięcia padłych lub zabitych zwierząt należy do właściciela zwierzęcia.
W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia obowiązek jego usunięcia
spoczywa na:
1. właścicielu nieruchomości,
2. zarządcy drogi, gdy zwierzę znajduje się w obrębie pasa drogowego,
3. gminie w odniesieniu do pozostałych terenów,
4. właściwym dla miejsca padnięcia zwierzęcia kole łowieckim w odniesieniu do
zwierzyny łownej.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
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