
UCHWAŁA NR XLVI/356/2023 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czernikowo 

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 z późn zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/297/2022 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo (Dz.Urz Woj. Kuj.-Pom. poz. 2894) 
§ 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości, w szczególności: 

1) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych oblicza się jako iloraz średniego, rocznego zużycia 
wody i pojemności zbiornika bezodpływowego lecz nie rzadziej niż raz na pół roku, 

2) dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych w obiektach sezonowych (domki letniskowe) 
minimum jeden raz w sezonie w okresie ich zamieszkiwania. W przypadku użytkowania takich 
obiektów w czasie dłuższym niż pół roku właściciel zobowiązany jest opróżniać zbiornik na 
nieczystości ciekłe nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w osadnikach przydomowych 
oczyszczalni ścieków zobowiązani są do pozbywania się wytwarzanych w trakcie eksploatacji osadów 
ściekowych z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej 
niż raz w roku. 

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych, w tym opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa 
się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego u podmiotu, z którym właściciel 
zawarł umowę w zakresie takiej usługi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z 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) Rady Gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy dostosują 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, o którym mowa w  art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zmian wynikających z przedmiotowej 
ustawy. 

Konieczne do wprowadzenia zmiany w regulaminie czystości i porządku w zakresie pozbywania się 
nieczystości ciekłych zostały opisane w art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549). 

W związku z tym, dostosowując regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czernikowo w myśl 
wyżej przytoczonych przepisów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Toruniu, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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