UCHWAŁA NR XV/118/20
RADY MIASTA KOLNO
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno, stanowiącym załącznik do
uchwały nr XIII/105/20 Rady Miasta Kolno z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3193) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, błota, śniegu, lodu, po ich wystąpieniu, a innych zanieczyszczeń w miarę występujących
potrzeb.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego
gromadzenia usunięte z nieruchomości.”,;
2) § 21 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności:
1) wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu,
2) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na
skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach przeznaczonych do publicznego użytku; obowiązek
ten nie dotyczy osób niewidomych,
3) wprowadzanie psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek
handlowych i gastronomicznych odbywać się może na zasadach określonych przez właściciela tych
nieruchomości,
4) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi i tylko wówczas gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej
kontroli.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Rakowski
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