
UCHWAŁA NR XXIV/139/16
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 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, poz. 1250 i poz. 1920) 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,

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. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy 
uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający 
korzystanie z tych części nieruchomości.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości 
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.”;
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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 utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i 
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich 
przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b  w brzmieniu:

„5a. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 
bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

5b. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej 
niż jeden raz na kwartał oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz w roku.”,

e) 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 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.”;

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.
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