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Uchwała Nr LIX/418/2023 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów 

Na podstawie 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. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 1727), 
zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. 
poz. 2179), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane 
z częstotliwością zapewniającą  niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania na teren 
nieruchomości, jednakże nie rzadziej niż raz na rok. 

2. Opróżnianie osadów z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków powinno być dokonywane 
nie rzadziej niż raz na dwa lata.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  
 
Opracował: Referat BOS 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), w związku z czym Rady Gmin dostosują regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy do zmian wynikających z niniejszej ustawy w zakresie zapisów 
art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zmiany zobowiązują Gminy do wprowadzenia zapisów dotyczących częstotliwości opróżniania osadów 
z osadnika przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmieniono również termin częstotliwości opróżniania 
zbiorników bezodpływowych. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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