
UCHWAŁA NR XXIX/204/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków 

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 (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opols. 2018 poz. 3460 wraz z późn. 
zm.: Dz. Urz. Woj. Opols. 2019 poz. 3910, dalej jako Uchwała) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 3 ust. 2 Uchwały po pkt 14) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15) o następującym 
brzmieniu: 

„15) żużli, popiołów paleniskowych i pyłów – pochodzących wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych paliwami 
stałymi (dot. budynków mieszkalnych jednorodzinnych).”; 

2) § 3 ust. 12 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości usuwa z nieruchomości poprzez 
oddanie podmiotom obowiązanym do ich odbioru na podstawie przepisów odrębnych lub dostarcza do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu. Drobny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (np. żarówki, tonery, płyty CD, telefony) właściciel nieruchomości może 
dostarczyć do Gminnych Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych w każdej miejscowości gminy.”; 

3) § 3 ust. 13 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. Meble i odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości dostarcza do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych własnym środkiem transportu.”; 

4) § 3 ust. 14 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„14. Zużyte opony właściciel nieruchomości dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych własnym środkiem transportu.”; 

5) W § 3 Uchwały dodaje się ust. 22 o następującym brzmieniu: 

„22. Wyselekcjonowaną frakcję żużli, popiołów paleniskowych i pyłów pochodzących wyłącznie 
z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi należy zbierać w pojemnikach koloru stalowego 
oznaczonych napisem "Popiół" (dot. budynków mieszkalnych jednorodzinnych).”; 

6) § 6 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki 
służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po 
wysegregowaniu frakcji, w pojemniki służące do zbierania bioodpadów oraz w pojemniki służące do 
zbierania żużli, popiołów paleniskowych i pyłów pochodzących wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych 
paliwami stałymi (dot. budynków mieszkalnych jednorodzinnych), o pojemności uwzględniającej 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych 
w § 7 poniżej.”; 

7) W § 7 ust. 1 Uchwały po pkt 4) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5) o następującym brzmieniu: 

„5) pojemniki na żużle, popioły paleniskowe i pyły pochodzące wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych 
paliwami stałymi o minimalnej pojemności 120 l (dot. budynków mieszkalnych jednorodzinnych).”; 

8) W § 8 ust. 2 Uchwały po lit. e) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę f) o następującym 
brzmieniu: 
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„f) pojemnik koloru stalowego oznaczony napisem "Popiół" do zbierania żużli, popiołów paleniskowych i pyłów 
pochodzących wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi (dot. budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych).”; 

9) § 10 ust. 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Żużle, popioły paleniskowe i pyły pochodzące wyłącznie z palenisk i kotłów opalanych paliwami 
stałymi powinny być usuwane z budynków mieszkalnych jednorodzinnych systematycznie w okresie 
grzewczym, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na cztery tygodnie w okresie od 1 grudnia do 15 marca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Klaudia Lakwa 
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