
UCHWAŁA NR LX/572/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r poz. 918) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1, 
2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rybniku 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz.918) § 11 otrzymuje brzmienie: 

"1. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością 
gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, przy 
czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu 1 raz na 3 miesiące. 

2. Minimalną częstotliwość usuwania osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
ustala się nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników z instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków powinno następować z wykorzystaniem przystosowanego do tego 
celu pojazdu asenizacyjnego." 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

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

Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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