UCHWAŁA NR XLVII/311/2018
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 18 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Sieradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz (Dziennik
Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r. poz. 3), wprowadza się następujące zmiany:
1) §13 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się, że obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są obszary zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz miejsca najbardziej narażone na bytowanie gryzoni, w tym:
1) lokale gastronomiczne;
2) obiekty handlowe branży spożywczej;
3) minibazarki i targowiska;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) szpitale;
8) hotele, internaty, pensjonaty;
9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
10) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
11) miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
13) węzły ciepłownicze, studzienki przyłączy kanalizacyjnych.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do
15 maja oraz od 1 do 15 października każdego roku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
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§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu
Mirosław Antoni Owczarek
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