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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 3 ust. 2d, art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, Rada Miejska 
w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 41.322.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „§ Właściciele nieruchomości, które wyposażone są w osadniki 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieczystości ciekłe, są zobowiązani do opróżniania 
osadników zgodnie z instrukcją obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 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 w brzmieniu obowiązującym od 9 sierpnia 2022 r. ustawodawca zobowiązuje radę gminy do 

dostosowania uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku wydanych przed dniem 

wejścia w życie ustawy zmieniającej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy.  

Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549) wprowadza zmianę definicji "nieczystości ciekłych" oraz 

wprowadza obowiązek w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych wobec właścicieli nieruchomości, 

które są wyposażone w osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

W związku z powyższymi zmianami zaszła konieczność dostosowania przepisów aktualnie obowiązującej 

uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Krzepice do postanowień znowelizowanej ustawy w zakresie wprowadzenia częstotliwości i sposobu 

pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w osadniki w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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