
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR …………. 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ……………….. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  

art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych uchwala co następuje:  

  

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

30 października 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ustrzyki Dolne” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. uchyla się § 1, 

2. w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 2, pkt 3 i pkt 7. 

3. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu  

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

we własnym zakresie, celem bezpiecznego poruszania się.” 

4.  § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod 

warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających 

ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego 

szamba). 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą 

odbywać się pod warunkiem: 

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin, 

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do 

środowiska.” 

5. w § 12 uchyla się ust. 2 

6. § 13 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkanych mogą pozbywać się odpadów 

komunalnych z następującą częstotliwością: 

          1) z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej w mieście - nie rzadziej niż raz  

          w tygodniu, 

          2) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej w mieście: 

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - odpady niesegregowane (zmieszane) oraz 

bioodpady, 



b) nie rzadziej niż raz w miesiącu odpady zebrane w sposób selektywny, za 

wyjątkiem bioodpadów, 

                3) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenach  

                wiejskich: 

a) nie rzadziej niż raz w miesiącu - odpady zebrane w sposób selektywny za    

wyjątkiem bioodpadów, 

    b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października -   

    odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady,  

    c) nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada  

    do grudnia - odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady, 

4) odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace, wykładziny, zabawki          

dużych rozmiarów, rowery, wózki dziecięce itp.) odbierane będą z nieruchomości 

dwa razy w roku w miesiącach: maj i wrzesień, zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych, oddzielnym transportem. 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady         

komunalne, mogą pozbywać się odpadów komunalnych z następującą   

częstotliwością:  

          1)  z nieruchomości położonych w mieście - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

          2)  z nieruchomości położonych na terenach wiejskich:   

          a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października –      

          odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady, 

          b) nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca - odpady                

          niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady, 

          c) nie rzadziej niż raz w miesiącu – odpady zebrane w sposób selektywny, za  

          wyjątkiem bioodpadów,  

          3) z pojemników na odpady, umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych - nie 

          rzadziej niż dwa razy w tygodniu.” 

7.  § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

              „2. Na terenach użyteczności publicznej psy powinny być prowadzone na        

              smyczy i dodatkowo w kagańcu w przypadku ras agresywnych określonych  

              w odrębnych przepisach, chyba że stan zdrowia zwierzęcia lub jego wiek                      

              uniemożliwiają zastosowanie się do powyższych wymagań.” 

8. § 19 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zabudowanym 

budynkami wielolokalowymi, obszarze na którym usytuowane są instytucje 

użyteczności publicznej lub obiekty handlowo – usługowe. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie   

zwierząt  gospodarskich  w  zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu 

zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone 

w przepisach odrębnych.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 



UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: ,,Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” jest niezbędne w celu dostosowania 

ww. Regulaminu do unormowań ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z otrzymanym pismem  

z Prokuratury Rejonowej w Lesku z dnia 1.02.2020 r. znak: PR 433.5.2019 (załącznik do 

uzasadnienia), dotyczącym przeprowadzenia badania aktów prawa miejscowego 

wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odnośnie 

gmin powiatu leskiego oraz bieszczadzkiego, zleconego przez Prokuraturę Krajową – 

Departamentu Postępowania Sądowego. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


