
 

 

UCHWAŁA NR 109/XVI/2016 

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 listopada 2015r.          

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 

Na podstawie art.18ust.2 pkt 15, art.40 ust1, art.41 ust. 1i art 42 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art.4 ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości        

i porządku  w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie. 

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy stanowiącym 

załącznik do Uchwały Nr 83/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w §3. ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  szkło”; 

2) w § 4. skreśla się ust 3. 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości,          

w tym gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach”; 

4) skreśla się  § 7 i §  8. 

5) w § 12. dodaje się ust. 3 o brzmieniu: 

"3. Kosze na odpady, ustawione przy drogach publicznych powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżnianie i wygodne korzystanie dla 

wszystkich użytkowników. 

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodując zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich opróżnianie; 

3) powinny być estetyczne i zabezpieczone  przed wysypywaniem  się zgromadzonych w nich odpadów." 

6) w § 17. pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3)  zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość 

lub budynek pilnowany jest przez psa.”; 

7) w § 18. skreśla się punkt 5 i 6. 

8) w § 19. dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 

"4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie 

wielorodzinnej." 

9) skreśla się § 20. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

 

 

Joanna Kołodziejczyk 
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