
UCHWAŁA NR XLVI/358/2023 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 października 
2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do korzystania z usług przedsiębiorcy 
uprawnionego do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Nieczystości ciekłe  gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane 
z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że 
nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, 
wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. 

3. Nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością wynikająca z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, 
jednak nie rzadziej niż raz w roku.”. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

Na postawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew jest zobligowana do dostosowania uchwały w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew do obowiązujących 
przepisów. 

Zmiana definicji nieczystości ciekłych wymusza uwzględnienie w treści Regulaminu częstotliwości  
i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, które gromadzone są w osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków, z racji odmiennego sposobu funkcjonowania takiej oczyszczalni  
w porównaniu ze zbiornikiem bezodpływowym. Przyjęta w Regulaminie częstotliwość pozbywania  się 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych jak i z osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków otrzymała charakter jednoznaczny: 

- w przypadku zbiornika bezodpływowego – nie rzadziej niż raz na 4 miesiące, 

- w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż raz w roku. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                                                
w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Mariusz Dymarski  
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