
UCHWAŁA NR LI/398/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 (tj. Dz.U. 2022 poz. 559, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2022 poz. 2519), 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; 
2019 poz. 3910; 2020 poz. 3642; 2022 poz. 1455) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych;”; 

2) skreśla się § 3 ust. 2 pkt 15; 

3) § 3 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego właściciel nieruchomości może 
dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”; 

4) skreśla się § 3 ust. 22; 

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące 
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po wysegregowaniu 
frakcji oraz w pojemniki służące do zbierania bioodpadów, o pojemności uwzględniającej częstotliwość 
i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w § 
7 poniżej.”; 

6) skreśla się § 7 ust. 1 pkt 5; 

7) skreśla się § 8 ust. 2 lit. f; 

8) § 10 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„Bioodpady, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
nieruchomości niezamieszkałych systematycznie, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 
dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery miesiące w okresie 
od listopada do marca dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na tydzień 
w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada 
do marca dla budynków wielolokalowych.”; 

9) § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości: 

a) wyposażonych w zbiornik bezodpływowy - z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze 
zbiornika wynikający z jego przepełnienia lub zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, 
jednak nie rzadziej niż raz na pół roku; 

b) wyposażonych w osadnik instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków - z częstotliwością określoną 
w instrukcji obsługi oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.”; 

10) skreśla się § 10 ust. 9; 

11) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„zwiększenie poziomu odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących rodzajów odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z gospodarstw domowych;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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