
ZARZĄDZENIE NR 0050.0694.2023 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), w wykonaniu zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 2490, 1812 i 2023 r., poz. 1265) oraz w związku 
z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601), zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Ornontowice. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2022 r., poz.1327, 2490, 1812 i 2023 r., poz. 1265). 

4. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Ornontowice. 

5. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Ornontowice. 

6. Do udzielania wyjaśnień w przedmiocie konsultacji wyznaczam Naczelnika Wydziału Środowiska 
i Gospodarki Odpadami. 

7. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

8. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem "Dotyczy konsultacji projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice". 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy  
www.bip.ornontowice.pl, strony internetowej Gminy www.ornontowice.pl        oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

§ 3. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia pełni Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Gminy Ornontowice. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  16 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2022 r., poz. 2519, 2797 i 1549) i art. 11 Ustawy z dnia 
7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1549), na 
wniosek Wójta Gminy Ornontowice, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Tychach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice, stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr XX/178/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2020 r. poz. 6468), zmienionej Uchwałą Nr XLI/333/22 z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. 
poz. 1327), wprowadza się następujące zmiany: 

 W Rozdziale 5 § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do realizowania obowiązku usuwania nieczystości 
ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych poprzez: 

1) zawarcie na piśmie umowy na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub 
osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie 
Gminy Ornontowice lub gminną jednostką organizacyjną, 

2) zlecanie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie 
na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Ornontowice lub gminnej jednostce 
organizacyjnej i nadzoru nad realizacją tej usługi w obrębie własnej nieruchomości. 

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być usuwane 
z częstotliwością adekwatną do ilości zużywanej wody określonej na podstawie wskazań licznika poboru 
wody lub norm zużycia wody określonych w odrębnych przepisach, do pojemności zbiornika 
bezodpływowego, tak aby nie doprowadzać do jego przepełniania, jednak w przypadku zbiorników 
bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał (wyjątek stanowią uzasadnione przypadki). 

3. Nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do technologii oczyszczania ścieków, 
instrukcji użytkowania oczyszczalni i pojemności osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków, tak aby nie doprowadzać do jego przepełniania, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata (wyjątek 
stanowią uzasadnione przypadki). 

4. Właściciel zobowiązany jest do posiadania dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązku 
określonego w §14 ust.1 pkt 1) i 2), z której wynikać będzie częstotliwość oraz ilość usuniętych 
nieczystości ciekłych.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie 

Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice podyktowane są  
zmianami przepisów prawa jakie wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1549). Wynikają one z wprowadzenia nowej definicji 
nieczystości ciekłych, zmiany nazewnictwa w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
konieczności określenia częstotliwości opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
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