
PROJEKT 

Uchwała Nr   LIV/350/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łysomice 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 oraz 1768), 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 (Dz. U.                       

z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 oraz 1561), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łysomice  

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3328) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 16 Rozdziału IV: 

a) ust. 2 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie : „c) bioodpady stanowiące odpady komunalne                    

w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia  lutego odbierane są nie rzadziej niż 1 raz                        

w miesiącu, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym 

na dany rok harmonogramem”.  

b) ust. 2 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) odpady komunalne niesegregowane 

(zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym na dany 

rok harmonogramem” 

c) ust. 2 pkt 2) lit. c) otrzymuje brzmienie : „c) bioodpady stanowiące odpady komunalne                    

w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego odbierane są nie rzadziej niż 1 raz                         

w miesiącu, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym 

na dany rok harmonogramem”.  

2) w § 22 Rozdziału VII: 

a) ust 2. otrzymuje brzmienie: „Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (z wyjątkiem 

drobiu, gołębi, królików, pszczół miodnych) dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 

budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy 

przemysłowe, ogrody działkowe”. 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ule dla pszczół należy ustawiać w odległości co najmniej                 

10 m od granicy nieruchomości zabudowanych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2023 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                  Robert Kożuchowski 


