
 

 

UCHWAŁA NR XIV/143/2019 

RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 września 2019 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku 

Rada Miasta Przeworska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/127/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 września 2019 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 6 wykreśla się ust. 11. 

2. § 13 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) użyteczności publicznej, 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, bądź przechowywania 

produktów rolno-spożywczych, 

3) miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne, 

4) dodatkowe, gdzie stwierdzono występowanie zwiększonej populacji gryzoni. 

2. Deratyzację przeprowadza się w terminie od 15 października do 15 listopada lub w innym terminie 

w zależności od potrzeb. 

3. Sposób przeprowadzenia deratyzacji o której mowa w ust. 1 każdorazowo zostanie podana do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Przeworska 
 

 

Tomasz Majba 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 7 listopada 2019 r.

Poz. 5235
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