
 

 

UCHWAŁA NR 285/XXX/2016 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), Rada Gminy 

Koszęcin uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 223/XXV/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 lipca 2016 r.  w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości, poprzez ich okresowe mycie  

i dezynsekcję.”; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach 

publicznie dostępnych, przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na 

odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 20 l, przeznaczone dla klientów  w ilości 

zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej. 

2. Drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki powinny być wyposażone  

w zamocowane na stałe kosze uliczne  o minimalnej pojemności 20 l w miarę potrzeb, zgodnie   

z nastepującymi zasadami. 

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie, 

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych  

a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.”; 

3) w § 18 ust. 2 uchyla się pkt 5); 

4) § 18 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

„6)  natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 

domowe  w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - na chodnikach, jezdniach, 

placach, parkingach, terenach zielonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 

z psów asystentów.”; 

5) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1.  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej   

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi 

publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować 

uciążliwości,  zwłaszcza zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

na nieruchomościach sąsiednich.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 
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