
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/160/20 

RADA MIEJSKA W PRUSICACH 

z dnia 30 września 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

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

§ 1. W uchwale 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 zmienia się § 3, który otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXX/456/18 Rady Miasta 

i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Prusice.”. 

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

1. W § 13 dodaje się ust. 8 w brzmieniu  

„8. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 

gromadzenia odpadów poprzez: 

1) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się 

odpadów; 

2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym  

do boksów; 

3) niedopuszczanie do zalegania odpadów na powierzchni ziemi w miejscach gromadzenia odpadów,  

w tym w boksach.”. 

2. W § 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu  

„5. Odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego w tym przystanków autobusowych, placów zabaw i ORLIKÓW odbywać się będzie 1 (jeden) 

raz w tygodniu.”. 

3. W § 17 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o treści:  

„3. Puszczanie psów bez smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na zasadach określonych w art. 10 a ust. 3 

ustawy o ochronie zwierząt.”. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prusice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach: 

Zbigniew Ziomek 
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