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UCHWAŁA NR XXIII/126/2013
RADY GMINY BEŁŻEC
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Lubelskim Rada Bełżec uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/104 2012 Rady Gminy Bełżec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Obowiązek oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości
służących do użytku publicznego ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń winien być realizowany przez
odgarnięcie i usunięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.”
2. W § 7 ust.1 pkt 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych pojemniki o pojemności 1,1 m 3,
5) dla lokali gastronomicznych pojemniki o pojemności 0,11 m3,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemniki o pojemności 0,11 m3,”
3. W § 7 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
7) kosze uliczne ustawiane przy drogach publicznych - pojemniki o pojemności 0,03 m3,”
4. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady komunalne:
1) w stanie czystości poprzez ich mycie,
2) w dobrym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych konserwacji oraz wymiany w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie,
3) w należytym stanie sanitarnym poprzez ich dezynfekowanie nie rzadziej niż jeden raz w roku.”
5. W § 11 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że
nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, który spowodowałby
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.”
6. W § 11 skreśla się ust.5.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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