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    PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  

VVIILLLLEE  DDEE  MMÉÉTTIISS--SSUURR--MMEERR  

  

  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  ##0033--0088  

  

  VVIISSAANNTT  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  NNEEIIGGEE  

DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  MMÉÉTTIISS--SSUURR--MMEERR  

  

  

AATTTTEENNDDUU  qquuee  llee  ccoonnsseeiill  ddééssiirree  aaddoopptteerr  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ppaaiixx,,  ll''oorrddrree,,  llee  

bbiieenn--êêttrree  ggéénnéérraall  eett  ll''aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ddeess  cciittooyyeennss  ddeess  

mmuunniicciippaalliittééss  llooccaalleess;;  

  

AATTTTEENNDDUU  qquuee  llee  ccoonnsseeiill  ddééssiirree  aaddoopptteerr  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoouurr  ddééffiinniirr  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunnee  

nnuuiissaannccee  eett  ppoouurr  llaa  ffaaiirree  ssuupppprriimmeerr,,  aaiinnssii  qquu''iimmppoosseerr  ddeess  aammeennddeess  aauuxx  

ppeerrssoonnnneess  qquuii  ccrrééeenntt  oouu  llaaiisssseenntt  ssuubbssiisstteerr  ddee  tteelllleess  nnuuiissaanncceess;;  

  

AATTTTEENNDDUU  qquuee  cceerrttaaiinneess  rruueess  eexxiissttaanntteess  ddaannss  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ssoonntt  ttrrèèss  ééttrrooiitteess  eett  ccaauusseenntt  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  ppoouurr  llee  ddéébbllaaiieemmeenntt  ddee  llaa  nneeiiggee;;    

  

  

AATTTTEENNDDUU  QQUU''  uunn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  aa  ééttéé  ddoonnnnéé  àà  llaa  ssééaannccee  dduu  22  

ddéécceemmbbrree  22000022;;  

  

EENN  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEE::  

  

IIll  eesstt  pprrooppoosséé  ppaarr::  MM..  llee  CCoonnsseeiilllleerr  JJeeaann--PPiieerrrree  PPeelllleettiieerr      

aappppuuyyéé  ppaarr::  MMmmee  llaa  CCoonnsseeiillllèèrree  RRiittaa  DD..  TTuurrrriiffff      

  

  eett  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  rrééssoolluu  qquuee  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  llaa  VViillllee  ddee  MMééttiiss--ssuurr--MMeerr  oorrddoonnnnee  eett  

ssttaattuuee  ccee  qquuii  ssuuiitt::  

  

  

AARRTTIICCLLEE  11::    PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  

  

LLee  pprrééaammbbuullee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..    

  

  

AARRTTIICCLLEE  22::  DDÉÉFFIINNIITTIIOONNSS  

  

IIMMMMEEUUBBLLEE::  ssiiggnniiffiiee  uunn  tteerrrraaiinn  oouu  uunn  bbââttiimmeenntt..  

  

RRUUEE::  ssiiggnniiffiiee  lleess  rruueess,,  lleess  cchheemmiinnss,,  lleess  rroouutteess,,  lleess  rraannggss,,  lleess  rruueelllleess,,  lleess  aallllééeess,,  lleess  ppiisstteess  

ccyyccllaabblleess,,  lleess  ttrroottttooiirrss  eett  aauuttrreess  eennddrrooiittss  ddééddiiééss  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ppiiééttoonnnniièèrree  oouu  ddee  vvééhhiiccuulleess  ssuurr  

llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé..  

  

AARRTTIICCLLEE  33::  NNEEIIGGEE//GGLLAACCEE  

  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  449988  dduu  CCooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  eett  441155..2222  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  lleess  cciittééss  

eett  vviilllleess,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  nnuuiissaannccee  eett  eesstt  pprroohhiibbéé  llee  ffaaiitt  ddee  jjeetteerr  oouu  ddee  ddééppoosseerr  ssuurr  lleess  rruueess  oouu  ddaannss  

lleess  ccoouurrss,,  tteerrrraaiinnss  ppuubblliiccss,,  ppllaacceess  ppuubblliiqquueess,,  eeaauuxx  eett  ccoouurrss  dd''eeaauu  mmuunniicciippaauuxx,,  ddee  llaa  nneeiiggee  oouu  ddee  

llaa  ggllaaccee  pprroovveennaanntt  dd''uunn  tteerrrraaiinn    pprriivvéé..  

  

AARRTTIICCLLEE  44::  NNEETTTTOOYYAAGGEE  

  

EEnn  vveerrttuu  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  559977  dduu  CCooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  eett  441155..2233  ddee  llaa  LLooii  

ssuurr  lleess  cciittééss  eett  vviilllleess,,  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ppeeuutt  eeffffeeccttuueerr,,  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  ttoouutt  ccoonnttrreevveennaanntt  àà  ll''aarrttiiccllee  33,,  

llee  nneettttooyyaaggee  ddee  ffaaççoonn  àà  rreennddrree  ll''ééttaatt  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  iiddeennttiiqquuee  àà  ccee  qquu''iill  ééttaaiitt  aavvaanntt  qquu''iill  nnee  

ssooiitt  ssoouuiilllléé..  

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  ssee  ggaarrddee  llee  ddrrooiitt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr,,  qquuaanndd  eellllee  llee  jjuuggee  àà  pprrooppooss,,  llee  mmoommeenntt  

ooppppoorrttuunn  ddee  ssoouufffflleerr  oouu  ddééppoosseerr  llaa  nneeiiggee  ssuurr  lleess  tteerrrraaiinnss  pprriivvééss  eenn  pprreennaanntt  lleess  pprrééccaauuttiioonnss  

nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  éévviitteerr  qquu''uunn  pprrééjjuuddiiccee  ssooiitt  ccaauusséé  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  qquu''uunn  ddoommmmaaggee  ssooiitt  ccaauusséé  àà  

llaa  pprroopprriiééttéé,,  ssooiitt  eenn  éévviittaanntt  ddee  ddééppoosseerr  ddee  llaa  nneeiiggee  ssuurr  lleess  aarrbbrreess  eett  lleess  aarrbbuusstteess,,  ssuurr  lleess  ttooiittuurreess  

oouu  ddaannss  lleess  vviittrreess  eett  vviittrriinneess..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  55::  IIMMPPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDEE  SSOOUUFFFFLLEERR  LLAA  NNEEIIGGEE  

  

SS''iill  yy  aa  iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssoouufffflleerr  llaa  nneeiiggee  ssuurr  lleess  tteerrrraaiinnss  pprriivvééss  oouu  ssii  llee  pprroopprriiééttaaiirree  nnee  ddééssiirree  

ppaass  ddee  nneeiiggee  ssoouuffffllééee  ppaarr  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ssuurr  ssaa  pprroopprriiééttéé,,  uunn  ccooûûtt  ddee  4400..  $$  ((qquuaarraannttee  ddoollllaarrss))  

ppaarr  ooccccaassiioonn  ddee  ssoouufffflleerr  llaa  nneeiiggee  ((ssoouuffffllaaggee))  sseerraa  cchhaarrggéé  aauuddiitt  pprroopprriiééttaaiirree  ppoouurr  ddééffrraayyeerr  lleess  

ffrraaiiss  ddee  ddéénneeiiggeemmeenntt  eett  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  llaa  nneeiiggee..  
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AARRTTIICCLLEE  66::  CCOONNSSTTAATT  DD''IINNFFRRAACCTTIIOONN  

  

ÀÀ  llaa  ssuuiittee  dd''uunn  pprreemmiieerr  aavveerrttiisssseemmeenntt  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé,,  ttoouutt  ccoonnttrreevveennaanntt  àà  ll''uunnee  oouu  ll''aauuttrree  

ddeess  oobblliiggaattiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll''aarrttiiccllee  33,,  ddeevvrraa  ppaayyeerr  uunn  ccoonnssttaatt  dd''iinnffrraaccttiioonn  ddee  5500..  $$  ((cciinnqquuaannttee  

ddoollllaarrss  ))  pplluuss  ffrraaiiss  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  ppoossttee,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ccoonnttrraavveennttiioonn  eett  lleess  

ccoonnttrraavveennttiioonnss  ssuubbssééqquueenntteess..  

  

AARRTTIICCLLEE  77::  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  DD''HHIIVVEERR  

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ssttaattiioonnnneerr  oouu  dd''iimmmmoobbiilliisseerr  ssoonn  vvééhhiiccuullee  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ppuubblliicc  eennttrree  2233  hh  0000  eett  

77  hh  0000,,  dduu  1155  nnoovveemmbbrree  aauu  1155  aavvrriill  iinncclluussiivveemmeenntt,,  eett  ccee,,  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

mmuunniicciippaalliittéé..  

  

TToouutt  ccoonnttrreevveennaanntt  àà  ll''iinntteerrddiiccttiioonn  ddeevvrraa  ppaayyeerr  uunn  ccoonnssttaatt  dd''iinnffrraaccttiioonn  ddee  3300..  $$  ((  ttrreennttee  ddoollllaarrss  ))  

pplluuss  ffrraaiiss  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  ppoossttee..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  88::  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  EETT  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

  

LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aauuttoorriissee  lleess  ooffffiicciieerrss  mmuunniicciippaauuxx  àà  ddéélliivvrreerr  lleess  ccoonnssttaattss  dd''iinnffrraaccttiioonn  

ccoonnttrree  ttoouutt  ccoonnttrreevveennaanntt  àà  ttoouuttee  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  55,,  66  eett  77  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  99::  AABBRROOGGAATTIIOONN  

  

LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  aabbrrooggee  eett  rreemmppllaaccee  ttoouutt  rrèègglleemmeenntt  eett  aammeennddeemmeenntt  aaddooppttééss  eenn  sseemmbbllaabbllee  

mmaattiièèrree..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  1100::  EENNTTRRÉÉEE  EENN  VVIIGGUUEEUURR  

  

LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  sseelloonn  llaa  llooii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RRaayymmoonndd  TTrreemmbbllaayy,,  mmaaiirree    PPiieerrrree  SSéégguuiinn,,  ggrreeffffiieerr  eett  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall    

  

  

AAVVIISS  DDEE  MMOOTTIIOONN::  22  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22000022  

AADDOOPPTTIIOONN::  2200  JJAANNVVIIEERR  22000033  

PPUUBBLLIICCAATTIIOONN::  2222  JJAANNVVIIEERR  22000033..  
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Pierre Séguin, greffier et directeur général 


