
 

 

UCHWAŁA NR XXI/213/2020 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie 

Górniczej z siedzibą w Będzinie oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwalą Nr XLVIII/381/2010 

Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 26) 

Rada Gminy Psary uchwala, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie:  

ust. 1 "Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych z zastrzeżeniem, że nie obejmuje ono mycia silnika 

i podwozia, na własnej nieruchomości, w odległości nie mniejszej niż 30 m od cieku wodnego lub ujęcia wody, 

przy zastosowaniu środków nieszkodliwych dla środowiska w sposób uniemożliwiający spływ wody na tereny 

sąsiednie".  

ust. 2. "Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenach 

nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego pod warunkiem, że czynności te 

nie spowodują zanieczyszczenia środowiska”. 

2. § 15 otrzymuje brzmienie:  

ust. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych, zabezpieczających przed samodzielnym 

wydostaniem się zwierząt poza teren nieruchomości.  

ust. 2. Zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości zabudowanych 

budynkami wielolokalowymi”. 

3. § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deratyzacja winna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok, 

uwzględniając okres od dnia 1 marca do 31 maja oraz od 1 września do 31 października”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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