
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/511/2013 

RADA MIEJSKA W JAWORZNIE 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 4  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz po konsultacjach, określonych 

uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002), a także po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie  

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XXV/359/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj.Śl. z 2012 r. poz. 5777) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 12 ust. 1  pkt 5  otrzymuje brzmienie: "dla lokali handlowych - nie mniej niż 20 litrów na każdego 

pracownika,".  

2) w § 14 ust. 4  otrzymuje brzmienie: "Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana 

do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż jeden 

raz na tydzień.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2013 r.

Poz. 5581
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