
UCHWAŁA NR 272/XLVIII/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Opatów 

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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 
z późn.zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku Rada Gminy 
Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 154/XXVI/2021 Rady Gminy Opatów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do: 

1) opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, 
niedopuszczający do przepełnienia zbiorka oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości, z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych oraz 
objętości zbiornika, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 

2) pozbywania się osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób 
niedopuszczający do przepełnienia osadnika oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości, z częstotliwością uzależnioną od ilości wytworzonych nieczystości ciekłych oraz 
objętości osadnika, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy”.. 

2. § 10 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu 
uprawnionego, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę”,. 

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych i osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków musi być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego 
przedsiębiorcy uprawnionego w celu ich opróżnienia.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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UZASADNIENIE 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1549) i koniecznością dostosowania regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy do zmian wynikających z niniejszej ustawy (art. 11), wprowadzenie niniejszej 
zmiany jest uzasadnione. 
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