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UCHWAŁA NR LXI/     /2023 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gniezno 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Rada Gminy Gniezno uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno, wprowadza się nastepujące zmiany: 

1) §16 otrzymuje brzmienie:  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, 
złożonego podmiotowi uprawnionemu. 

2) §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku nieruchomości wyposażonych w instalacje przydomowych 
oczyszczalni ścieków, opróżnianie osadników winno odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji 
eksploatacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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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, rada gminy ma obowiązek w terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie ww. ustawy, 
dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 2,  do zmian wynikających z niniejszej ustawy. 

Ustawodawca wprowadzając zmianę, nadał nową definicję nieczystości ciekłych, które określone zostały 
jako ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniezno do zmian wynikających z ustawy. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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