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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia 2 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.z 2021 poz. 1372, zm. poz. 1834) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, zm. poz. 1648, zm. poz. 2151; z 2020 r. poz. 2320) 
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, w załączniku, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania na teren nieruchomości 
jednakże, nie rzadziej niż raz na pół roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Opracował: 
Wydz. GK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie 

Wojewoda Opolski pismem Nr PN.II.4100.110.2021.AR z dnia 30.12.2021 r. zwrócił się do tut. Urzędu 
z prośbą o analizę obowiązującego na terenie Gminy Lewin Brzeski Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku, w kwestii przepisów dotyczących częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenów 
nieruchomości. Wojewoda zwrócił uwagę, że w przyjętych  wielokrotnie regulacjach znajdują się zapisy, które 
wskazują jedynie, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych 
z częstotliwością zapewniająca niedopuszczanie do ich przepełniania. W opinii Najwyższej Izby Kontroli, 
w oparciu o orzecznictwo sądowo-administracyjne, tego rodzaju unormowania naruszają wymóg wynikający 
z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zgodnie 
z poglądem wyrażanym przez sądy administracyjne, regulaminy czystości i porządku powinny wskazywać 
konkretną częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych. W związku z powyższym, w celu 
doprowadzenia obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski 
do stanu zgodności z prawem proponuje się nowy zapis określający konkretną częstotliwość opróżniania 
zbiorników bezodpływowych. 
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