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z dnia  2 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XI/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się 
zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia  13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa inny niż określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), sposób 
udokumentowania wykonania obowiązku przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno 
w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

§ 2. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
nieczystości ciekłych może nastąpić przez okazywanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty 
za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Gniezno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez pozbywanie się zebranych
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Art. 6 ust. 1 ww. ustawy określa sposób udokumentowania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych
zebranych na terenie nieruchomości przez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi świadczone
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Jednocześnie art. 6 ust
1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje Radzie Gminy upoważnienie do określenia
w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, innych sposobów udokumentowania wykonania
obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Uchwała przewiduje, że właściciel nieruchomości może udokumentować sposób pozbywania się nieczystości
ciekłych przez okazywanie rachunków lub faktur VAT za usługi wywozu nieczystości ciekłych świadczone
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Gniezno na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wprowadzona uchwałą Rady Gminy Gniezno inna możliwość udokumentowania pozbywania się
nieczystości ciekłych pomoże zweryfikować właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości
ciekłych niezgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami innych
ustaw.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za w pełni uzasadnione.
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