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Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2020 r. 

 NR .................... 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Hyżne 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Rada Gminy Hyżne uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne, stanowiącym załącznik nr 
1 do Uchwały Nr XVII/121/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 14 lutego 2020 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 

1.  § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości mają obowiązek do sukcesywnego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.”. 

2.  W § 5 uchyla się ust. 2. 

3.  § 16 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W celu realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gmina będzie 
podejmować działania zmierzające do: 

1) podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, 
edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnym, 

2) objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych opartym na selektywnej zbiórce poszczególnych frakcji odpadów, 

3) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.”. 

4.  § 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Właściciel lub opiekun psa wyprowadzając go poza teren własnej posesji ma obowiązek prowadzenia 
go na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub zachowującego się w sposób agresywny 
dodatkowo w kagańcu, chyba że stanowi to nadmierną uciążliwość ze względu na wiek, stan zdrowia 
lub fizjologię psa. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone poza terenami użyteczności publicznej, 
pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa sprawuje bezpośrednią kontrolę nad jego 
zachowaniem.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

21 października 2020 r. do Urzędu Gminy Hyżne wpłynęło pismo od Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie
w sprawie dostrzeżonych uchybień w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Hyżne,
uchwalonym Uchwałą Nr XVII/121/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 14 lutego 2020 r.

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu wskazanych uchybień, przygotowano propozycję zmiany
kwestionowanych zapisów.
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