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UCHWAŁA NR 686/LIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, zmienić zapis § 19, nadając mu
następujące brzmienie:
„1. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z częstotliwością
adekwatną do ilości zużytej wody, określonej jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności
zbiornika bezodpływowego.
2. Ilość wytwarzanych nieczystości ciekłych ustalana jest w oparciu o wskazania wodomierzy
głównych oraz wskazania wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ilość wody pobranej
pomniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej), o ile w takie wodomierze nieruchomość jest
wyposażona lub w przypadku braku wodomierzy, w oparciu o normy, które wynikają z przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody.
3. Komunalne osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być
usuwane z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.”.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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