
UCHWAŁA NR XLVI/373/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 22 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) oraz w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/137/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
1 porządku na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 4189) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Nieczystości ciekłe - należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości 
zużytej wody i w sposób gwarantujący niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników bezodpływowych 
służących do gromadzenia oraz wylewania nieczystości na terenie nieruchomości, jednak nie rzadziej 
niż dwa razy w roku kalendarzowym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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

Nieniejsza zmiana ma związek z pismem Wojewody Opolskiego (PN.III.41001.110.2021.AR z dnia 30 
grudnia 2021 r.) w sprawie analizy regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach w sprawie 
konieczności dokonania analizy obowiązujących na terenie gmin regulaminów utrzymania czystości i 
porządku w kwestii przepisów dotyczących częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenów 
nieruchomości.

W przyjętych wielokrotnie regulacjach znajdują się zapisy, które wskazują jedynie, że właściciele 
nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia. Taki zapis został również zamieszczony w uchwale nr XVI/137/2019 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

W opinii Najwyższej Izby Kontroli, w oparciu o orzecznictwo sądowoadministracyjne, tego rodzaju 
unormowania naruszają wymóg wynikający z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888) stąd zachodzi konieczność 
wprowadzenia przedmiotowej zmiany do ww. uchwały.

Zgodnie z poglądem wyrażanym przez sądy administracyjne, regulaminy czystości i porządku powinny 
wskazywać konkretną częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (wyrok WSA w Gliwicach z 
dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/GI 1298/20, wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r. 
sygn. akt IV SA/Wa 2301/20 oraz z 3 grudnia 20020 r. sygn. akt IV SA/Wa 1870/20, dostępne w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
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