
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-
Białej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) 
oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z dnia 29 czerwca 2017 r. poz. 3857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do 
użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników 
bezodpływowych, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych”

2) w § 11 ust. 2 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) popiół - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy w okresie od 1 października do 
30 kwietnia.”

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości przez uprawniony podmiot, 
z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody oraz w sposób:

1) gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wskutek jego przepełnienia;

2) wykluczający zanieczyszczenie gleb, wód powierzchniowych i podziemnych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały wprowadza się z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. następujące
zapisy dotyczące:
- odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
w zakresie ustalenia częstotliwości odbioru popiołu,
- zasad mycia pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości,
- warunków usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Powyższe ma na celu doprecyzowanie aktualnie obowiązujących regulacji.

W związku z powyższym uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.
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