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Poz. 2236
UCHWAŁA NR VI/41/19
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/136/2016 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r.,
poz. 3134) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 20 ust. 2 Regulaminu dodaje się pkt 2 i pkt 3 w brzmieniu:
„2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych, na terenach intensywnej zabudowy, powinna wynosić od 250 m do 300 m,
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.”.
2. § 28 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Dygowo można
zgłaszać do Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
Środowiska lub sekretariatu Urzędu Gminy oraz na adres poczty elektronicznej: ug@dygowo.pl .”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

