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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2320 i 2151), Rada Miejska w Namysłowie, 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 328/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opróżniania zbiorników bezodpływowych dokonuje się przy użyciu pojazdów asenizacyjnych, 
w okresach uniemożliwiających przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię 
terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 
m.in. częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych. Dotychczasowy zapis regulaminu wskazujący, 
że opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu 
zbiornika i wylewaniu się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie wypełniał dyspozycji ww. 
zapisów ustawy. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Projektodawca: Burmistrz 
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