
UCHWAŁA NR XLVI/339/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, 1648 i 2151), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 kwietnia 
2022 r., Rada Gminy Bierawa uchwala co następuję: 

§ 1. W uchwale nr XX/148/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierawa (Dz. Urz.Woj. Opolskiego, 
poz. 1258), wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Częstotliwość opróżniania zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika 
i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej jednak 
niż raz na trzy miesiące, na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do 
jednostki wywozowej jako podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.  
Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody 
zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci 
wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody”; 

2) w § 14 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych 
odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, 
jednak nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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