UCHWAŁA NR IX/95/19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 i pkt 6-8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.1)), po uwzględnieniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/248/2016 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2016 r. poz. 1317, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) terenach Gminy wyłączonych z produkcji rolniczej – należy przez to rozumieć tereny, na których
rozpoczęto inne niż rolnicze użytkowanie gruntu przeznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze;
2) gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
3) utrzymaniu zwierząt na własne potrzeby – należy przez to rozumieć bezpośrednie wykorzystywanie
tych zwierząt wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb.”;
2) w § 6 :
a) w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na terenach Gminy wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem:
a) gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej, istniejących w dniu
wejścia w życie niniejszego regulaminu,
b) terenów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
ogrody działkowe, gdzie zastosowanie ma regulamin ogrodu działkowego,
c) terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny usług nieuciążliwych, a także tereny
usługowo - wytwórcze Centrum Logistyczne na osiedlach: Rogi, Kłodnica, Cisowa,
Lenartowice, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice, Przyjaźni, Pogorzelec, na których
dopuszcza się utrzymywanie na własne potrzeby, na terenie jednej nieruchomości,
w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli tych zwierząt: drobiu – do
10 sztuk, zwierząt futerkowych – do 10 sztuk, a pozostałych zwierząt gospodarskich
– do 2 sztuk;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazy określone w ust. 1 nie dotyczą pszczół oraz nie dotyczą koni w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej z ich wykorzystaniem.”;
3) w § 7:
1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730.
wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2128.
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pnie pszczele (pasieka) należy lokalizować w odległości co najmniej 10 m od dróg publicznych,
obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także
podwórza i ogrodu innego użytkownika oraz oddzielić stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy)
o wysokości co najmniej 2,50 m w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla korzystających z obiektów użyteczności publicznej i sąsiednich nieruchomości.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pnie pszczele można ustawić w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody właściciela tej nieruchomości na usytuowanie pni pszczelich w mniejszej
odległości.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Wiśniewski
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