
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2021 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Bartoszyce" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.), uchwala się 

co następuje: 

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

załącznik do uchwały nr XXXII/206/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”. (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego 2020 r., poz. 648 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„ Jeżeli na nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane i 

zagospodarowane oddzielnie w pojemnikach do tego przeznaczonych.”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bartoszyce obowiązani 

są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego.”. 

3. w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

„2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się 

na terenie własnej nieruchomości, jeżeli nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Powstałe odpady 

powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.”. 

4. w § 7 ust.4  pkt 1, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„1) Odpady segregowane gromadzić w pojemnikach lub workach o kolorystyce określnej w § 7 ust.2, 

o pojemności określonej w § 7 ust.1 Regulaminu;”. 

5. w § 7 skreśla się ust.6 ; 

6. w § 8 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacji oraz przy  oznakowanych przejściach dla 

pieszych w ilości min.1 szt.”. 

7. w § 10 ust 9 skreślić  zdanie drugie; 

8. w § 12 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) sprawowanie  opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez stałego 

dozoru;”. 

9. w § 12 ust 2  lit a  otrzymuje brzmienie: 

a) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku na uwięzi z zastrzeżeniem 

pkt.2. 

10. w § 12 ust.2 lit b) otrzymuje brzmienie: 

„b) zwalniania psa z uwięzi wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający 

opuszczenie jej przez psa.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 
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