UCHWAŁA NR XXII/172/2016
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska Będzina
uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BĘDZINA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do:
1) dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady komunalne,
nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi;
2) dostosowania liczby pojemników na odpady komunalne do ilości wytwarzanych odpadów biorąc
pod uwagę rodzaj pojemników określony w § 5 ust. 1 i 2 oraz pojemność pojemników określoną
w § 6 ust. 1.
2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje się poprzez:
1) indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów;
2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach następujących frakcji odpadów:
a) papier,
b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone,
c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
d) szkło,
3) zbiórkę następujących frakcji odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
f) zużyte opony.
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3. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach,
w taki sposób aby nie dochodziło do mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego
śniegu na skraju chodnika lub w innym miejscu niepowodującym zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.
§ 4.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą
być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:
1) mycie odbywa się na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Powstające ścieki nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych;
2) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie
nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby, a poza terenem
nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu
uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.
1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
o następujących pojemnościach:
1) pojemniki;
2) kontenery;
3) kosze uliczne.
2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
o następujących pojemnościach:
1) pojemniki;
2) worki z tworzywa sztucznego;
3) kosze uliczne.
3. Określa się następującą kolorystykę pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie:
1) w kolorze niebieskim z napisem "papier, metal, tworzywa sztuczne” -z przeznaczeniem na papier,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
2) w kolorze zielonym z napisem "szkło" - z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe,
3) w kolorze brązowym z napisem "odpady biodegradowalne" - z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji.
4. Określa się kolorystykę pojemników na zmieszane odpady komunalne – kolor czarny .
5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, szczelne oraz powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.).
6. Worki z tworzywa sztucznego stosuje się :
1) dla zabudowy jednorodzinnej,
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2) dla budynków wielolokalowych oraz nieruchomości niezamieszkałych – w sytuacji gdy z przyczyn
technicznych wynikających ze sposobu zabudowy nie jest możliwe umieszczenie pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów na danej nieruchomości.
7. Niezależnie od pojemników określonych w ust. 1 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
i prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej oraz gastronomicznej, powinny być
dodatkowo wyposażone w kosze na odpady ustawione poza lokalem, stale dostępne dla jego klientów.
§ 6.
1. Ustala się następujące minimalne pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości zamieszkałej:
1) pojemniki – 120 litrów;
2) kontenery – 1,1 metra sześciennego;
3) worki z tworzywa sztucznego - 60 litrów;
4) kosze uliczne – 20 litrów.
2. Ustala się następujące minimalne pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z
wyjątkiem nieruchomości wymienionych w ust. 3 i 4) – 120 litrów z przeznaczeniem na odpady
komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie.
3. Nieruchomości, na których usytuowane są cmentarze, należy wyposażyć w co najmniej jeden pojemnik
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników. Minimalna
pojemność pojemnika wynosi 1100 litrów.
4. Nieruchomości, na których usytuowane są rodzinne ogrody działkowe, należy wyposażyć w co najmniej
jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego
użytkowników. Minimalna pojemność pojemnika wynosi 1100 litrów.
§ 7.
1. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych
zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,
w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób
trzecich. W szczególności należy ustawić je w miejscach, do których uprawniony do odbioru odpadów
przedsiębiorca będzie miał swobodny dojazd umożliwiający mu odebranie odpadów.
2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
3. W przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewniania usytuowania pojemników na terenie innej
nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
4. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku
pojemników na odpady, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą
odbierającym odpady.
5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego są
zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady i systematycznego ich
opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
6. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne przystanki komunikacji, parki są przez
właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji obowiązkowo
wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
1) na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnych kosze ustawiać w odstępach wynikających z potrzeb;
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 150 m;
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3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej
nie ma – to w pobliżu oznaczenia przystanku.
7. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia
odpadów komunalnych poprzez zakup takich pojemników lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy albo
w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą,
§ 8.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania
z nich bez przeszkód i niepowodującym zagrożeń dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez
ich czyszczenie i dezynfekowanie co najmniej dwa razy do roku oraz poprzez stałą naprawę ich
szczelności.
2.

Właściciele nieruchomości mogą zlecić wykonanie usług w zakresie czyszczenia, dezynfekcji
pojemników na odpady komunalne.

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9.
1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe – co najmniej 1 raz na miesiąc,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone – co najmniej 1 raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca co
najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej 1 raz na kwartał;
2) z budynków wielolokalowych
a) odpady zmieszane – co najmniej 1 raz w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe - co najmniej 1 raz na miesiąc,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone – co najmniej 1 raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca co
najmniej 1 raz na miesiąc,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - co najmniej 1 raz na tydzień;
3) z obszarów nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady zmieszane - co najmniej 1 raz na miesiąc,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe - co najmniej 1 raz na miesiąc,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone – co najmniej 1 raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca co
najmniej 1 raz na miesiąc,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - co najmniej 1 raz do roku;
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4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) opróżnianie koszy ulicznych – co najmniej 1 raz w tygodniu.,
b) opróżnianie pojemników na cmentarzach - co najmniej 1 raz w miesiącu,
c) opróżnianie pojemników na rodzinnych ogrodach działkowych – co najmniej 1 raz w miesiącu.
§ 10.
1. Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2, należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy,
z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, w terminach określonych harmonogramem;
2) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie
uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminach określonych przez przedsiębiorcę;
dopuszcza się możliwość gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w dniu
odbioru zgodnie z harmonogramem;
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia odpadów komunalnych o których mowa
w pkt 1 i 2, poza terenem nieruchomości, na chodnikach albo w innym miejscu publicznym
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi,
a także w miejscach widocznych, do których przedsiębiorca będzie mieć swobodny dojazd;
4) przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczać do oznakowanych pojemników znajdujących
się w wyznaczonych aptekach na terenie Miasta Będzina lub samodzielnie dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów;
5) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz zużyte opony należy
samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
7) odpady zielone z nieruchomości niezamieszkałych należy samodzielnie dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów.
2. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, powstających
na terenie nieruchomości zamieszkałych, ich właściciele mogą pozbywać się osobiście w następujący
sposób:
1) samodzielnie przekazywać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
lub punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty;
2) zużyte baterie i akumulatory wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach
serwisowych, placówkach oświatowych, jednostkach administracji samorządowej, punktach
sprzedaży telefonii komórkowej, sklepach, stacjach benzynowych i innych albo przekazać do
organizowanych punktów zbiórki;
3) przeterminowane chemikalia przekazać do organizowanych punktów zbiórki;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazać do punktu sprzedaży przy zakupie nowego
sprzętu lub przekazać do organizowanych punktów zbiórki;
5) odpady zielone nie mieszczące się w pojemnikach lub workach, nieodebrane w ramach systemu,
należy dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wskazanego przez gminę;
6) meble i odpady wielkogabarytowe można dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez gminę;
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7) zużyte opony można dostarczać do punktów serwisowych, specjalistycznych punktów gromadzenia
odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia lub samodzielnie dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne a pochodzące z drobnych
remontów prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, właściciele nieruchomości
mogą na bieżąco osobiście i nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia
prac
budowlanych
i rozbiórkowych,
należy
gromadzić
w kontenerach/pojemnikach/workach dostarczonych przez uprawnionego przedsiębiorcę, które
powinny być zamawiane przez właściciela nieruchomości lub osobę wykonującą ww. prace, ze
stosownym wyprzedzeniem.
§ 11.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2.

Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, bez uszczerbku dla ust. 1.

3.

Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinna być
zlokalizowana w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu ascenizacyjnego przedsiębiorcy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12.

1. Powstające w zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach.
2.

Właściciele nieruchomości w celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych powinni
wykorzystywać produkty wytwarzane z materiałów odpadowych.

3. Zaleca się następujący sposób postępowania z odpadami gromadzonymi selektywnie przed
umieszczeniem ich w workach lub pojemnikach przeznaczonych na odpowiednią frakcję odpadów:
1) opróżnienie opakowania - jeśli rodzaj materiału na to pozwala;
2) oczyszczenie silnie zabrudzonych odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki;
3) zmniejszenie objętości odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki.
4. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców
i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
5. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych zaleca się stosowanie produktów bez
opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych
ilości odpadów.
6. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych zamiast wyrzucenia produktu zaleca się
rozważenie możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawę lub odnowienie.
7. W celu zapobiegania powstawaniu i składowaniu odpadów komunalnych zaleca się organizowanie
w różnych instytucjach kampanii informacyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość
ekologiczną społeczeństwa i propagujących selektywne zbieranie surowców wtórnych oraz promujących
naprawy jak i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do dbania o to, by zwierzęta nie stanowiły
zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia.
2. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku psów rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu w nałożonym kagańcu.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 14.
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich
wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem:
1) niestwarzania uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich;
2) spełniania wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony
zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, nieruchomości
zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, gospodarstwa rolne oraz budynkami
użyteczności publicznej.
2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy do roku w okresach:
1) wiosennym – od 1 marca do 30 kwietnia, oraz
2) jesiennym – od 1 września do 31 października.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 17.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Będzina.
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§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/172/2016
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 15 czerwca 2016 r.
W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina uwzględniając zmiany wprowadzone
ustawą. Art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na rady Gmin obowiązek
określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, które zostały zawarte
w niniejszym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina z uwzględnieniem
wymaganych zmian. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt
niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej w dniu 30.05.2016 roku pod warunkiem wprowadzenia zmiany w §8 ust.1 poprzez
rozszerzenie zapisu o konieczność utrzymania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym. Projekt
uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
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