
 

 

UCHWAŁA NR 153/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Rada Miejska w Przemyślu 

 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl stanowiącym 

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 6. ust 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„6.  Określa się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości 

niezamieszkałych, zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość 

zamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, przy uwzględnieniu średniej ilości wytworzonych 

odpadów oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń:”; 

2) § 6. ust 6 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2)  dla lokali handlowych o powierzchni użytkowej od 1 001 do 10 000 m 
2
, - co najmniej jeden 

pojemnik 770 l na odpady zmieszane niesegregowane „Niepodlegające segregacji”, co najmniej jeden 

pojemnik 360 l na „Papier”, co najmniej jeden pojemnik 360 l na „Metale i tworzywa sztuczne”, co 

najmniej jeden pojemnik 60 l na „Szkło” i co najmniej jeden pojemnik 60 l na odpady „Bio”, 

przyjmując 15 litrów odpadów komunalnych na każde 10 m 
2 
powierzchni użytkowej tygodniowo;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.   

  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

 

Maciej Kamiński 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 5048
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