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Uchwała Nr ...........
Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia ....................

w sprawie: zmiany UchwaĘ Nr 800/LVIIU2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sĘcznia
2018r. w sprawie regulaminu utrzymania crystości i porządku na t€renie miasta
Sosnowca.

Na podstawie art. i8, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z ż019 r., poz. 506, ze zmianami), art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekstjednolity Dz.U. z20I9 r., poz.20|0) oraz
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr l21lV/20l9 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. |Jrz. woj. Śl. z ż0l9 roku, poz. 1895) - Rada Miejska
w Sosnowcu uchwala. co następuje:

§ l.

W Uchwale Nr 800/LVIII/20I8 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 Ęcmia 2018r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, zmienić treść § 23, nadając
mu następującą treść:

,, 1. Obowiązek przeprowadzenia deraĘzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu
trutki (z zachowaniem środków ostroaności), spoczywa na:
1) właścicielach nieruchomości z wielorodzinną zabudową mieszkaniową oraz

właścicielach obiektów uĄłeczności publicznej,
2) właścicielach obiektów uĄ,tkowych, w szczególności: zakładów usługowych,

sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i przetwómi,
3) właścicielach sieci przesyłowych, w szczególności: sieci ciepłowniczej,

kanalizacyj nej. te lekomunikacyj nej.
Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco.
Właściciele, o których mowa w ust, l mają obowigek przeprowadzenia deraĘzacji
corocznie, w terminach: od l kwietnia do 30 maja i od l września do 3l października.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deraĘzację miejsc, gdzie pojawiają się
gryzonie, w szczególności takich jak: koryłarze, piwnice, strychy, zsypy i komory
zsypowe, wiaty śmietnikowe, pomięszczenia gospodarcze, produkcyjne i magazyny,
przy sieciach kanalizacyj.nych, ciepłowniczyth.
Właściciele sieci przesyłowych przeprowadzaj ą deratyzację miejsc przebywania
gryzoni, w szczególności takich jak: urządzenia ciepłownicze, studnie kanalizacyjne,
studnie telekomunikacyjne."

§2.

W pozostałym zakesie UchwałaNr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia
20l8r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, nie ulega
Zmtanle.

§3.

Wykonanie uchwĄ powierza się Prezydentowi Miasta.

§4.

Uchwała wchodzi w Ącie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódźwa Sląskiego.
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