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Projekt 

 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/245/20 Rady Miejskiej 

w Miasteczku Śląskim z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm. 1005, 1079, 1561) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm. 1549), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, na wniosek 

Burmistrza Miasta 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale XXII/245/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasteczko Śląskie wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są 

do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez 

podmioty uprawnione w sposób systematyczny nie dopuszczając do 

przepełnienia się zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

wód gruntowych i cieków wodnych, gwarantując zachowanie czystości i porządku 

na nieruchomości, z częstotliwością: 

1) dla zbiorników bezodpływowych – nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy. 

2) dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – 

wynikającą z instrukcji eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków, a w przypadku jej braku – nie rzadziej niż jeden raz na 

18 miesięcy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zachodzi konieczność dostosowania Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie przyjętego 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/245/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. do nowych 

regulacji prawnych. 

Znowelizowana ww. ustawa (art. 2 ust. 1 pkt 1) wskazuje na nową definicję  

nieczystości ciekłych, rozumianych jako ścieki gromadzone przejściowo 

w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Powyższe wskazuje na konieczność wprowadzenia 

wymagań dla przydomowych oczyszczalni ścieków w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach kompetencją rady gminy, po zasięgnięciu opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,  jest podjęcie uchwały 

w zakresie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Stąd 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Ponadto, projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym 

oraz zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Bytomiu. 


