
 

 

UCHWAŁA NR LXII/336/22 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSICACH 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/151/2020 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz 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 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Prusicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 7 zmienia się w brzmieniu: 

1) „1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów szkła o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość odbioru i ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz pozbywania 

się odpadów w sposób zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu.”; 

2) „3. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, bioodpadów oraz tworzyw sztucznych 

i metali na nieruchomościach zamieszkałych dostarcza podmiot uprawniony, świadczący usługi w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.”; 

3) „4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane 

odpady komunalne oraz odpady szkła poprzez zakup lub dzierżawę na podstawie odrębnej umowy.”. 

2. W § 14 zmienia się ust. 2 w brzmieniu: 

1) „2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) z zabudowy jednorodzinnej: 

- zmieszane odpady komunalne 1 raz na dwa tygodnie, 

- bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa 

tygodnie, a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz w miesiącu, 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu, 

- papier 1 raz w miesiącu, 

- szkło 1 raz na trzy miesiące. 

2) z zabudowy wielorodzinnej: 

- zmieszane odpady komunalne 1 raz na tydzień, 
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- bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz na 

tydzień, a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu, 

- papier 1 raz w miesiącu, 

- szkło 1 raz na trzy miesiące.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prusice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach: 

Józef Gruchała 
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