
 
 

UCHWAŁA NR XX/160/20 
RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kodrąb” 

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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020, z 2020 r. poz. 150, poz. 284, 
poz. 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku uchwala się,  
co następuje: 

§ 1.  W uchwale NR XIX/152/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ,,Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb” (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2020 r. 
poz. 2261) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych, na drogach publicznych oraz nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 L; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

4) pojemniki odpowiednio oznaczone  w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, 
o rozmiarach 60 L, 120 L, 240 L, 1100 L; 

5) kosze uliczne o pojemności od 20 L.”; 

2) § 14  otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki 
nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeśli zwierzę 
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 
samodzielne wydostanie się z niego. 

2. W miejscach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i kagańcu, chyba że ze 
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione. 
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3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania   
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, 
a także na terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.”. 

§ 2.  Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2020 r.  

  
 Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb 
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