
UCHWAŁA NR XVI/149/2020
RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miasta Biłgoraja po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biłgoraja” wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
a także innych zanieczyszczeń w miarę zaistniałych potrzeb, w miejsca nie powodujące zakłóceń 
oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego (pobocze drogi lub skraj chodnika).”;

2) uchyla się § 3 ust. 3;

3) w § 3 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i umieszczania odpadów niezwłocznie 
po ich powstaniu, wyłącznie w pojemnikach i workach, gromadzonych w jednym miejscu na terenie 
nieruchomości. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) zabezpieczenia przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe;

2) niedopuszczania do zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami.”;

4) uchyla się § 8 ust.3;

5) uchyla się § 16;

6) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu zapewnienia należytego stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania ich w czystości, mycia i dezynfekowania, 
co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października, chyba że obowiązek ten został 
przejęty przez miasto.”;
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7) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych odbywa się poprzez ich odbiór 
przez podmiot uprawniony do transportu nieczystości ciekłych, który ma obowiązek ich dostarczenia do 
udostępnionej na terenie miasta stacji zlewnej.”;

8) uchyla się § 20 ust. 4;

9) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) ograniczenie wszelkiej uciążliwości hodowli, takich jak hałas czy odór;

2) niedopuszczania do zanieczyszczania terenu nieruchomości.”;

10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się w okresie wiosennym, w terminie: marzec - 
kwiecień i w okresie jesiennym, w terminie: październik – listopad.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Łęcki
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