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UCHWAŁA NR XXVII/322/16
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Orzesze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie
Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/288/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze wprowadza się następujące
zmiany:
1) uchyla się § 4 ust. 1 i 3;
2) uchyla się § 6 ust. 6;
3) uchyla się § 11 ust. 13;
4) uchyla się § 13 ust. 3 pkt 1, ust. 5 i ust. 6;
5) uchyla się dotychczasową treść ust. 1 w § 15 i zastępuje nowym brzmieniem: "1. Obowiązkowej
deratyzacji podlegają obszary:
a) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego,
bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych;
b) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
c) na których jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jan Mach

