
UCHWAŁA NR LIV/463/2023 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U., z 2023 r., poz. 40 ), w związku z art. 4 ust.2, art.6r ust.3a ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1297 ze zmian.), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. W uchwale Nr XXV/232/2020 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie po § 11 dodaje się § 11a 
oraz § 11b o następującym brzmieniu: 

„§ 11a. Określa się następujące częstotliwości i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości: 

1) ze zbiorników bezodpływowych – nie rzadziej niż raz na pół roku w sposób gwarantujący, że 
nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, wykluczający 
zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapobiegających powstawaniu 
procesów gnilnych w zbiorniku, 

2) z osadników w przydomowych oczyszczalni ścieków – z częstotliwością wskazaną w instrukcji 
eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 11b. Określa się następujące się sposoby pozbywania się i odbierania nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości: 

1) podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, potwierdzeniem czego jest 
zawarta umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, 

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców, posiadających zezwolenie na 
świadczenie takich usług na terenie gminy Pietrowice Wielkie, 

3) opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, potwierdzeniem czego 
jest zawarta umowa z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na terenie gminy Pietrowice 
Wielkie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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