UCHWAŁA NR 149/XXVIII/13
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Wleń.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lwówku Śląskim, Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 131/XXV/12 w sprawie przyjęcia Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Wleń z dnia 10.12.2012 r. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Wleń” wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15, pkt. 13 otrzymuje brzmienie: „wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z którego zostaną odebrane przez
podmiot uprawniony wg ustalonego harmonogramu, jednak nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie umowy
zawartej z gminą”.
2) w § 18 skreśla się ust. 3.
3) § 19 otrzymuje brzmienie: „ Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy:
a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznanych za agresywne – w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną, lub w inny sposób zagrażającą otoczeniu –
w nałożonym kagańcu,
c) stały i skuteczny dozór,
d) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów – przewodników,
e) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk
oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miasta i Gminy Wleń,
f) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, oraz posiada odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem;
g) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych
za agresywne;
h) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie
ulegających szybkiemu rozpadowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników;
i) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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