UCHWAŁA NR XLIII/491/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)1) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm. poz. 1593) oraz art. 4
ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)2)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Luzino zmienia się § 33, który po zmianach otrzymuje
brzmienie:
„§ 33. Właściciele psów obowiazani są do wyprowadzania psów na smyczy. Dopuszcza się puszczanie psów
luzem w każdym miejscu, pod warunkiem, że właściciel pełni nad nimi kontrolę i są one oznakowane
w sposob umożliwiający identyfikację posiadacza.”.
2. Po Rozdziale 9: Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wpisuje się
Rozdział 10, o następującej treści:
„Rozdział 10.
Sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu
§ 41. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie sprawuje Wójt Gminy.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji
obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie.
§ 42. Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie stanowi wykroczenie określone
w art. 10 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest zagrożone
karą grzywny.”.
3. Inne §§ uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze
2) Dalsze

zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
zm.: Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz.1378.
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