
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/302/2023 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki 

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 ze zm.) oraz 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. 1297 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 4990) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 ust. 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób 

systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników 

bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej 

niż dwa razy w roku, a w przypadku toalet przenośnych (kabin sanitarnych) nie rzadziej niż raz na 

miesiąc.”; 

2) § 6 ust. 3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Częstotliwość opróżniania nieczystości ciekłych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości 

osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się osadów poza osadnik, nie rzadziej niż raz na rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 
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