
UCHWAŁA NR XLV/324/2023 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. 
Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pleszewie, uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki, zmienionego uchwałą nr 
XXXII/233/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 
Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gizałki (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2022 r., poz. 1297) oraz uchwałą nr XXXVII/268/2022 
Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki 
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2022 r., poz. 5661) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) czarny pojemnik/szary pojemnik/pojemnik z napisem popiół – z przeznaczeniem na popiół z palenisk 
domowych.”; 

2) § 11 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie: 

„1) właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych mają 
obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, 
nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz w roku; 

2) właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie 
z instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XLV/324/2023 
Rady Gminy Gizałki  

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca                        
2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki  

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadzonej 9 sierpnia 2022 r. ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1549) Rada Gminy Gizałki została zobligowana do podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki. 

Zmiana wynika z konieczności doprecyzowania zapisów dotyczących  definicji nieczystości ciekłych – 
rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, do tej pory jako nieczystości ciekłe uważane były tylko 
ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. 

Ww. zapisy dotyczące sposobu i częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych będą stanowić 
podstawę do weryfikacji, czy właściciele  nieruchomości we właściwy sposób realizują nałożone przez nich 
obowiązki w zakresie gromadzenia i opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Ponadto zmieniono zapisy dotyczące oznaczenia pojemników przeznaczony do selektywnej zbiórki popiołu 
z palenisk domowych, wprowadzono możliwość posiadania kosza o innej kolorystyce z napisem „POPIÓŁ”. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
projekt zmiany regulaminu został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Pleszewie. Organ opiniujący zaopiniował projekt pozytywnie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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