
UCHWAŁA NR XXIII/128/16
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 29 listopada 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kowiesy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i poz. 1250) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XVIII/105/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3153), wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się następujące zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy (z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku) w urządzenia służące do zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu;

2) ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli 
nieruchomości następujących strumieni odpadów:

a) szkła,

b) tworzyw sztucznych i metali,

c) papieru i tektury,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych baterii i akumulatorów,

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

h) zużytych opon,

i) odpadów zielonych,
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j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

k) odzieży i tekstyliów,

l) odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce nie 
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pojemniki KP o pojemności min. 5 m3;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kosze uliczne o pojemności min. 10 l;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się zbieranie z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz z terenów nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, zmieszanych odpadów komunalnych w workach foliowych o pojemności 
min. 60 l, w sytuacji gdy ilość wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych przekracza 
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) wrzucanie  do  pojemników o  określonych  oznaczeniach  wyłącznie  odpadów  do nich 
przeznaczonych;

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód 
opadowych oraz zwierząt;

3) poddawanie  pojemników  co  najmniej  dwa  razy  w  roku  czyszczeniu preparatami usuwającymi 
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.”,

d) w ust. 8 skreśla się pkt 3;

3) w § 4 ust. 1 pkt 7 po wyrazach: „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” średnik zastępuje 
się kropką i skreśla się zdanie:

„ Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.”;

4) w § 6:

a) skreśla się ust. 2 i 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką osób je 
utrzymujących.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych.”;
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5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, dla których uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy 
zachowaniu następujących warunków:

1) gromadzenia i usuwania wytwarzanych podczas chowu lub hodowli nieczystości w sposób nie 
powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;

3) utrzymywania w należytej czystości pomieszczeń gospodarskich oraz terenów hodowli;

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło drogę lub chodnik obowiązany jest do niezwłocznego 
uprzątnięcia zanieczyszczenia.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach, w przypadku gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym 
źródłem utrzymania rodziny, a także na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.”;

6) w § 8 skreśla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Dudziak
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