
 

 

UCHWAŁA NR XX/174/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców 

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

Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnicy, Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców stanowiącym 

załącznik do uchwały nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019r. wprowadza  

się następujące zmiany: 

1. W Rozdziale III § 9 uchyla się. 

2. W Rozdziale IV: 

1) § 12 ust. 2, pkt 9) otrzymuje brzmienie: „9) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli 

oraz pojazdów, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej należy dostarczyć 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,”; 

2) § 12 ust. 2, pkt 11) otrzymuje brzmienie: „11) odpady budowalne i rozbiórkowe przyjmowane będą 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczanych przez mieszkańców w ilości  

do 1 tony w roku na nieruchomość.”; 

3) § 12 ust. 4 uchyla się; 

4) § 13 ust. 2  otrzymuje brzmienie: „2. Nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości gromadzone 

w szczelnych zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż dwa razy w roku 

nie dopuszczając do przepełnienia tych zbiorników.”. 

3. Rozdział VII §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Trzymanie pszczół dopuszcza się w taki sposób,  

aby nie stanowiły uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

R. Dziergwa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2020 r.

Poz. 3222
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