
 

 

UCHWAŁA NR XXV/190/2020 

RADY GMINY BESTWINA 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina (Dz. U. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8077) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dopuszczone na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje ona zanieczyszczenia wód lub gleby. Powstałe odpady 

powinny być gromadzone i usuwane w terminie nie później niż jeden miesiąc od ich wytworzenia.”; 

2) w § 8: 

a) ust. 2 pkt 4) skreśla się, 

b) ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) utrzymanie w stanie porządkowym przez zamiatanie i mycie nie rzadziej niż jeden raz na kwartał”, 

c) ust. 4 skreśla się; 

3) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Miejsce odbioru odpadów komunalnych powinno być dostosowane do sprawnej obsługi przez 

przedsiębiorcę.”; 

4) w § 14 ust. 1 pkt 1) skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 9079



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Jerzy Stanclik 
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