
UCHWAŁA NR LI/419/2023 
RADY GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kaźmierz" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, poz. 1549, poz. 2797) Rada Gminy Kaźmierz po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2016 r. -    
"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaźmierz" w Rozdziale 3 "Częstotliwość 
i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych" wprowadza się następujące zmiany: 

1) §5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji 
sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej, do czasu jej wybudowania, należy nieczystości 
odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

2. Gdy budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, ścieki 
należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź do przydomowej oczyszczalni 
ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.”; 

2) §6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków zobowiązani są do korzystania z usług podmiot uprawnionego do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu 
nieczystości ciekłych. 

2. Dokument potwierdzający wykonanie usługi wydany przez podmiot uprawniony należy zachować 
przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym dokument wystawiono. 

3. Nieczystości powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody określonej 
wg wskaźnika licznika poboru wody na cele bytowe lub norm zużycia wody określonej we właściwych 
przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ 
ścieków ze zbiornika bezodpływowego, wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód 
gruntowych oraz zapobiegający procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni  ścieków powinna być dostosowana do liczby 
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach 
odrębnych. 

5. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością 
wynikającą z instrukcji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku.-”; 

3) §7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel nieruchomości rolnej zobowiązany jest oddzielić ścieki komunalne od ścieków 
z gospodarstwa rolnego. 

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich 
opróżnienia. 

3. Zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń 
melioracyjnych, rowów bądź wylewanie ich na polach razem z gnojówką i gnojowicą.”; 

4) §8 uchyla się 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 
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§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Kaźmierz 

 
 

Arleta Wojciechowska 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr LI/419/2023 

Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kaźmierz" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

Art. 11  ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1549) zobowiązuje Radę gminy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, do zmian 

wynikających z niniejszej ustawy, tj. dostosowania zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w 

zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany Uchwały nr XXIV/165/16 Rady Gminy Kaźmierz z 

dnia 27 czerwca 2016 r.  

Z uwagi na powyższe  podjęcie uchwały w tym zakresie jest zasadne. 
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