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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia      2021 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), i art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr XI/154/15 Rady 

Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice zmienionej uchwałą nr LIX/952/22 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 27 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 4. ust. 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wskazaną w instrukcji 

eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy.”. 

§ 2. W pozostałym zakresie treść uchwały Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia   26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego 
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§ 5. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

www.bip.myslowice.pl. 

  

   

z up. PREZYDENTA MIASTA 
I ZASTĘPCA PREZYDENTA 

MIASTA MYSŁOWICE 
 
 

(-) Wojciech CHMIEL 
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Uzasadnienie 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                               

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 2519) zmianie uległy przepisy prawne. 

Niniejszą uchwałę przedstawia się w związku z doprecyzowaniem częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych 

dla nieruchomości zaopatrzonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z uwagi, iż cześć starych 

przydomowych oczyszczalni ścieków może nie posiadać instrukcji obsługi wprowadzono dodatkowo zapis, 

że pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków winna odbywać się 

nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

Projekt niniejszej uchwały został podany do konsultacji na podstawie uchwały Nr XI/154/15 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

   

SEKRETARZ MIASTA 
MYSŁOWICE 

 
 

(-) Marta JABŁCZYŃSKA  
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