
IADAMIUSKAtiv uzerunnce - Leuuynach

Uchwala Nr IIIl27t2W2
Rady Miejskiej w Czerwionce_Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2002 r. 
r '

w sprawie ustalenia dodatkowych ogranic zefrwzakresie stosowanianaw'zu natu*rnego pochodzQcego od kur na tere.nie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 40 ust- 3 ustawy z &tia g marca tggT r. o samonqdziegminnyrn (t. j.Dz.U. z 2001-r. Nr 142 poz. ISgI z p6in. 1m.),na wniosek Burmistna Gminy i Miasta ororko*isji ocirony Srodowisko
Rolnictwa, Leinictwa i Gospodarki Gruntami

R ada Miej ska w Czerwio nc e_Leszc qy nac h
uchwala:

$ l
wprowadza sig nastgpui4ce- nie wynikai Ece zprzepis6w powszecbnie
obowiqguiqcych, ograniczenia w rat resie skladowania i stosowania nawoz'naturalnego pochod-ecego od kur (pomiot kurzy):

l) w odleglosci co najmniej 199 - od budyniu mieszkalnego polozonego
pojedynczg lub w rejonie -biorowej zabudowy- odlegloS6 liczona jest odmiejsca skladowania do najblizszej sciany budynku,'

2) nawozu tego-nie narely stosowai a takZe-skladowad w pmrpadku
wystgpowaniatemperaturpowietrzaprzekaczajzlcychi20-o^c*
godzinach poludniowych w sytuacji gav naw6zten nie zostanie w tym
samym dniu lub nastgpnym zaorany lub wymieszany z gruntem.

$2
W przypadku naruszenia powyZs rychograniczef Straz Miejska upowa2nionajest do stosowania kary grzywny do kwoty 500 zl.

$3
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta
Czerwi onk a-Leszcryny .

$4
Uchwala podlega obwieszczeniu na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta
oraz na tablicach 9sl9s1eri w miejsc ach nuyizajo*o pr,yjeUch. w.noari ona w2ycie po uplywie 3-ch dni od dnia powy2szego 

-ob*i"r* 
zenia.

$5
uchwala podlega takhe ogloszeniu w Dzienniku urzgdowym wojew6dztwa
Sl4skiego.
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RADA MIUSKA
w Czenrionce - Leszuynadr

Uzasadnienie

Ograniczenia wprowadzone niniejszq uchwal4 maj4 na celu dokladne okreslenie
miejsca i czasu skladowania omawianego nawozu co nie znajduje uregulowania
w przepisach powszechnie obowiagujecych.
Wprowadzenie tych ograniczef zmniejszy lvystgpuj4ce, przy stosowaniu lsgq
nawozu, dolegliwoSci zapachowe, kt6re sq bardzo ostre i powoduj4 u os6b- w
pr4padku skladowania ich w bliskiej odlegloSci od budynk6w oraz ptq
wysokich temperaturach powietrza- zabrnzema zdrowotne w postaci odruch6w
wymiotnych, zwigkszenia dolegliwoSci alergicaych, gt6wnie wSr6d d"ieci,
os6b starszych, uniemo2liwiaj4c wietrzenie mieszkai, pobyt na powietrzu itp.
Uchwala ta, zmniejszy tzkze niezadowolenie spoleczne wystgpuj4ce w
przypadku skladowaniatego? nawozu blisko mieszlcaf i nie zaorywowania go.
PodjEta juz w tej sprawie w miesiqcu wrzesniu 2002 roku Uchwala Rady,
zostala uchylona przez WojewodQ w rozsrzygnigciu nadzorczym Nr pN-N-
09111367102 z dnia 28.10.2002 r. na skutek blgdnego w opinii Wojewody zapisu
o sposobie wejScia uchwaty w 2ycie. 7-apis sugerowany w rozstrz5rgnigciu zostal
w tymZe projekcie uwzglqdniony.
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