
UCHWAŁA NR LIV/442/2010  

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żywca. 

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 

41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada 

Miejska w Żywcu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żywca przyjętego Uchwałą NR 

XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 stycznia 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żywca nie ulega zmianie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.  

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

Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.zywiec.pl).  

1) w § 11 : 

a) ust.5 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "2) 50 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co 

najmniej jeden worek 100 l na każdą nieruchomość,", 

b) ust.5 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "3) 30 l bio – odpadów na mieszkańca, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,", 

c) ust.5 pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "8) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo – 

usługowych – 10 l. na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lub co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,"; 

2) w § 12 : 

a) w ust.4 dodaje się pkt 13, który otrzymuje następujące brzmienie: "13) jeden raz na miesiąc dla lokali 

usługowych,", 

b) dodaje się ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: "8. Prowadzący działalność gospodarczą handlową 

i usługową, są zobowiązani ustawić przed obiektami handlowymi lub w obiektach kosze w ilości co najmniej 

jeden kosz oznaczony jako przynależny do danej placówki." 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żywcu  

 

Krzysztof Greń 
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