
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/158/16 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 

poz. 446) 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 2016 poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada 

Miejska Stronia Śląskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/149/16 z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie, wprowadza się następujące zmiany : 

1) w §5 ust. 1 skreśla się pkt 2) 

2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne wykonane 

z materiałów trudnopalnych o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie, których 

minimalna pojemność wynosi 35 l." 

3) w § 16 ust. 2 skreśla się pkt 3) 

4) § 17 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do ich zarejestrowania  

i oznakowania." 

5) w § 17 skreśla się ust. 3 i 4 

6) § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów 

zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, 

ogrody działkowe." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Wiktor 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 4068
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