
 

 

UCHWAŁA NR XXI/188/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Jawor 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 

10 grudnia 2020 r., poz. 6885) nadaje się nowe brzmienie § 4 ust. 1  

„1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego jest realizowany codzienne do godz. 8:00,  

a w przypadku intensywnych opadów śniegu – w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:  

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.; 

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych;  

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów  

i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach  

i placach;  

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn jego stosowania.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze: 

Daniel Iwański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7396
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