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UCHWAŁA NR...........
RADY MlEJSK|EJ W SOSNOWCU

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 589/XXXll/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
29 października2O2O r. zmienionej uchwałą nr 991lLXlll2OZZzdnia 31 sierpnia

2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 'l 5 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '|990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednotity Dz. U. zżO2żr., poz. 559 ze zm,),
art.4 ust. 1 ustawy z dnia 'l3 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku
wgminach (tekst jednotity Dz. U. z2O2żr., poz.ż5l9ze zm,) i art.'l 1 ustawy
z dnia 7lipca żOż2 r. ozmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z20żżr., poz. 1549), po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych zgodnie z uchwałą Nr 1ż1 lY/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
28 tutego 2019 roku w/s zasad i trybu, przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. St. z ż0'l9 roku, poz. 1895), Rada Miejska
w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§,l .

W uchwale nr 589/XXXll/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 paŹdziernika
2020 r. zmienionej uchwałą nr 991 lL}.|].lżOżż z dnia 31 sierpnia żOż2 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystoŚci i porządku na terenie miasta Sosnowca wprowadza
sią następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,iednostka wvwozowa - przedsiębiorca posiadający wydane przez Prezydenta
Miasta Sosnowca zezwolenie ,na wykonywanie usług opróżniania zbiorników
bezodptywowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni Ścieków
i transportu nieczystości ciektych";
2) § ,l8 otrzymuje brzmienie:
,,1. Nieczystości ciektych ze zbiorników bezodpływowych nateży pozbywaĆ sią za
pośrednictwem jednostki wywozowej określonej w § 2 pkt 1 z częstotliwością
zapewniającą ich nieprzepełnianie, odpowiadającą itości zużytej wody oraz
pojemności zbiornika bezodpłpvowego, jednak nie mniejszą niż 1 raz na 6
miesięcy.
Z. ltoŚĆ wytwarzanych nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach
bezodptywowych ustalana jest w oparciu o wskazania wodomierzy głównych oraz
wskazanja wodomierzy dó pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (itośĆ wody
pobranej pomniejszona o itośĆ wody bezpowrotnie zużytej), o ite w takie
wodomierze nieruchomośĆ jest wyposażona lub w przypadku braku wodomierzy,
w oparciu o normy, które wynikają z przepisów określających przeciętne normy
zużycia wody.
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3. Nieczystości ciekłych z osadników w instatacjach paydomowych oczyszczalni
ścieków należy pozbywać się za pośrednictwem lednostki wywoiowe1 ońreśtonej
w § 2 pkt 1 z częs|ictliwością wskazaną w instrukcji eksptóatacji pizydomowej
oczy szczalni śc ie ków. ".

§2.

W pozostałym zakresie uchwała nr 589/XXXlll2020 Rady Miejskiej w Sosnowcuz dnla 29 października 2020 r. zmieniona uchwałą nr Óglt*lltzó2ż z dnia 31
sierpnia 2022 r. nie ulega zmianie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza sią Prezydentowi Miasta Sosnowca.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śtąskiego.

§4.


