Uchwała Nr XXXI/208/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010
ze zmianami)
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXVIII/189/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca
2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kosakowo wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne
tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości
i nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie
odpadów niebezpiecznych, itp.)”.
2) uchyla się § 15;
3) uchyla się § 16;
4) w § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane nieodpłatnie do punktów ich
zbiórki wskazanych przez gminę.”
5) w § 28:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym
harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 17 ust.
2 pkt. b-d oraz g, i, k do punktu ich zbiórki wskazanego przez gminę”.
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych
wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1m3/rok
na lokal mieszkalny odbierane są na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości
w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych przez podmiot odbierający
odpady komunalne na zlecenie gminy. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być
przekazywane nieodpłatnie do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę”.
6) w § 35 uchyla się ust. 3 i ust. 5
7) w § 36 uchyla się ust. 3 i ust. 5
8) w § 37 uchyla się ust. 2
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia
2020 roku.

