
UCHWAŁA NR LXVI/911/23 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 
w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 25191)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok, stanowiącym załacznik do 
uchwały Nr XVIII/287/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 62) ) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł Rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: 
„ Zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.”; 

2) uchyla się § 14; 

3) §17 otrzymuje brzmienie: 
„§ 17 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości 
ciekłych z urządzenia służącego do ich gromadzenia, nie dopuszczając do przepełnienia tego urządzenia, 
wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik lub osadnik, z zastrzeżeniem ust.2 i ust. 3. 

2. Zbiornik bezodpływowy powinien być opróżniany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

3. Osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być opróżniany nie rzadziej niż raz 
w roku. 

4. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy zawartej 
z podmiotem uprawnionym do świadczenia usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika 
w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania obowiązku określonego w ust. 1.”; 

4) § 18 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1) zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez podmiot uprawniony do świadczenia usługi 
opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczane 
do stacji zlewnej;"; 

5) § 18 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2) Właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika bezodpływowego oraz osadnika 
w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych;"; 

6) w § 18 ust. 3 po pkt 4 kropkę zastepuje się średnikiem i dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 
"5) Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usługi opróżniania zbiornika 
bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków swobodny dostęp do zbiornika 
bezodpływowego (przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych) oraz osadnika w instalacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków, umożliwiając ich opróżnianie przez pojazd asenizacyjny bez narażenia na szkodę ludzi lub 
mienia."; 

7) § 20 ust.3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało uczęszczanych, 
dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów wymienionych w pkt 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej lub Policji opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi."; 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2797. 
2) Zmienionej uchwałą Nr LX/828/22 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 r. 
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8) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:   
"1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na 
działkach o powierzchni do 1000 m2 ."; 

9) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy Akcentu ZOO oraz instytucji realizujących działania edukacyjne, 
pod warunkiem utrzymywania pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia 
(łagodnych) i niską rojliwością."; 

10) uchyla się § 21 ust. 3a pkt 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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