
UCHWAŁA  Nr XXIII/164/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno  

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju uchwala się, co następuje: 

§ 1. W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno”, stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XV/102/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 r., poz. 1892) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1)  zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; 

2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi do hodowli zwierząt, przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

3) zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi; 

4) zabudowane obiektami użyteczności publicznej.”; 

2) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. Deratyzację na obszarach wymienionych w § 32 należy przeprowadzić co najmniej raz 

w roku, w okresie od 15 września do 30 listopada.”; 

3) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne deratyzacja 

powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.”. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

W dniu 9 maja 2017 r. wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego, dotycząca zapisów uchwały nr XV/102/16 

Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gnojno, związanych z deratyzacją. 

Przyjmując argumentację przedstawioną w skardze za zasadną, przygotowano zmianę zapisów rozdziału 12 

zaskarżonego regulaminu tak, aby nie kolidowały z obowiązującym stanem prawnym, tj. określono obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.  

Proponowane zmiany zostały przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-

Zdroju i zostały zaopiniowane pozytywnie (pismo znak SE.Ia-0705/25/17 z 2 czerwca 2017 r.). 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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