
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/470/2013 

RADA MIEJSKA W JAWORZNIE 

z dnia 28 maja 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 § 2  ust. 1  pkt 13 otrzymuje brzmienie: "kosz uliczny - urządzenie do gromadzenia 

odpadów komunalnych ustawione w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacyjnych, na 

postojach taxi oraz ustawione w pasie drogowym o znacznym natężeniu ruchu pieszych,",  

2) w § 4  ust. 2  otrzymuje brzmienie: "Obowiązek określony w ust. 1  dotyczy także zarządzającego drogą 

publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym.",  

3) w § 8  ust. 3  otrzymuje brzmienie: "Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych 

o nasilonym ruchu pieszych, w rejonie skrzyżowań, na przystankach komunikacyjnych, w przejściach 

podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości niedopuszczającej 

do ich przepełnienia.",  

4) w § 12 ust. 1:  

1) pkt 2  otrzymuje brzmienie: "dla budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych poza 

wymienionymi niżej - 2  l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub 

odwiedzającego,",  

2) pkt 5  otrzymuje brzmienie: "dla lokali handlowych - nie mniej niż 17 litrów na każde 10 m
2
 powierzchni 

całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1  pojemnik 120 l na lokal,",  

3) pkt 11 otrzymuje brzmienie: "dla ogródków działkowych - nie mniej niż 10 l na każdą działkę w okresie 

od 1  marca do 31 października każdego roku i 3 l poza tym okresem,",  
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4) pkt 12 otrzymuje brzmienie: " dla cmentarzy - nie mniej niż 1,5 l na jeden grób". 

§ 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 
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