
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie 
wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni gruntu, zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy 
Konopiska oraz przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 
2020, poz. 713 z późn. zm./ w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach /Dz.U. 2019, poz. 2010 z późn. zm./, art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach /Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm./, art. 378, 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 
ochrony środowiska /Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw /Dz.U. Woj. Ślą. 
2017, poz. 2624/ zarządza się co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 87/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia 
wzorów dokumentów i powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków i weryfikacji wykonanych robót 
w ramach regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na 
paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska, §2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska”.. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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