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Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędz~erzyn-Koźle zmieniającej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

1. Opis przebiegu i wyników konsultacji.
Zgodnie z § 4 uchwały Nr LXIII170 111 O Rady Miasta' Kędzierzyn-Koźle z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, na podstawie Zarządzenia Nr 194/0SRl20 19 Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2019r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kędzierzyn-Koźle .
Informacja o prowadzonych konsultacjach projektu niniejszej uchwały Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, w dniu 26 kwietnia
2019 r.
W terminie wskazanym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia, tj. do 06 maja 2019r.
Fundacja "Wiedzieć Więcej" z Kędzierzyna-Koźla ul. Kadetów 9/3 złożyła projekt zmiany
dotychczasowego zapisu § 7 ust. 3 i wprowadzenia nowego zapisu (ust. la) w § 7 konsultowanego
aktu prawa miejscowego. Proponowane nowe zapisy dotyczą określenia warunków usytuowania pni
pszczelich na dachach budynków. Fundacja proponuje wprowadzenie do regulaminu następujących
zapisów związanych z lokalizacją pni pszczelich na dachach budynków:
1) zachowanie odległości co najmniej 10m od otworów okiennych znajdujących się na poziomie
i powyżej poziomu posadowienia pni pszczelich;
2) usytuowanie pni pszczelich w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osÓb
postronnych oraz oznakowanie tych miejsc tablicami ostrzegawczymi;
3) utrzymywanie pszczół o obniżonej agresywności (łagodnych) oraz niskiej rojliwości.
Wnioskodawca stwierdził, że dodanie takich zapisów do regulaminu umożliwi zakładanie'
pasiek na dachach budynków .
. Drugą propozYcją jest wprowadzenie do zapisu § 7 ust.. 3, pb słowach, cyt.: "Uwaga pszczoły", słów, cyt.: " ... Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
Po dogłębnym przeanalizowaniu obecnie obowiązujących zapisów regulaminu, dotyczących
warunków utrzymywania pszczół stwierdzono, że przepisy te nie wykluczają możliwości lokalizowania
pni pszczelich na dachach budynków, a warunki konieczne do spełnienia przy lokal~zacji pasieki,
okre"ślońe w § 7 dotyczą wszystkich lokalizacji, w tym tych potencjalnie umiejscowionych na dachach
budynkąw .

Wprowadzenie do regulaminu zapisu dotyczącego agresywności czy też rojliwości pszczół nie jest
zasadne w sytuacji, gdy nie ma możliwości formalnego sprawdzenia posiadania przez pszczoły tych
cech.
Rozszerzenie zapisu ostrzegawczego "Uwaga - pszczoły" o dodatkowe ost.rzeżenia np.
"Nieupoważnionym wstęp wzbroniony" nie jest uzasadnione, gdyż regulamin nie może ograniczać
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wstępu

teren, jeśli takiego ograniczenia nie określi sam właściciel lub władający
Dlatego też ostrzeżenie "Uwaga - pszczoły" uznaje się za wystarczające.
Wobec powyższych ustaleń, zaproponowane przez Fundację zapisy nie zostały uwzględnione.
na

określony

nieruchomością.

2. Stanowisko Prezydenta Miast~

Kędzierzyn-Koźle.

Wobec tego, że propozycje Fundacji w całości nie zostały uwzględnione , projekt uchwały po
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, zostanie
skierowany pod obrady Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle :

Sprawozdanie przedkłada się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej WWW.kedzierzynkozle.pl oraz WWW .bip.kedzierzynkozle.pl.

