
UCHWAŁA. NR XLV/329/2023 

RADY GMINY BĄDROWO 

z dnia 27 lutego 2023 reku 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Bądkowo. 

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

samorządzie gminnym (t.j.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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 

ze zm.'), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Aleksandrowie Kujawskim uchwala się, ce następuje: 

$ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo stanowiącym 

załącznik do uchwały NR XXI/124/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 października 2020 

r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 

(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego poz. 4946) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) $11 otrzymuje następujące brzmienie: 

"1. Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do 

pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością uzależnioną od objętości zbiornika oraz 

ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych, nie dopuszczając do jego przepełnienia, 

gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, przy czym nie rzadziej niż raz 

na pół roku. 

2. Właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków 

zobowiązani są do opróżniania osadów ściekowych zgodnie z warunkami zawartymi w 

dokumentacji technicznej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, przy czym nie rzadziej 

niż raz na dwa lata". 

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego. 
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Uzasadnienie 

Mając na celu uaktualnienie zasad gospodarki ściekowej w Gminie Bądkowo w związku z 

wprowadzonymi zmianami przepisów prawa, które nakładają na gminy obowiązek określenia 

sposobu i częstotliwości pozbywania się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych 

gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz osadów ściekowych z przydomowych 

oczyszczalni ścieków nastąpiła konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim. 

Wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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