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Zarządzenie Nr 47/2023 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 10 marca 2023 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  zmieniającej uchwałę w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba  

 

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Miasta Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. 

zm.) 

 

 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Przeprowadzam konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  zmieniającej uchwałę w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadzam w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

 

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji :  13 marca 2023 r. 

 

§ 4. Termin zakończenia konsultacji : 20 marca 2023 r. 

 

§ 5. Podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w terminie 7 dni od 

dnia zamieszczenia niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Miasta Poręba tj. od dnia 13  marca 2023 r. do 

dnia 20 marca 2023 r. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta 

Poręba. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                             BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

                                                                                             RYSZARD SPYRA 
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Poręba, dnia 10 marca 2023 roku 

Nr OŚ.0006.0002.2023 

 

Informacja o konsultacjach społecznych 

     Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 13 marca 2023 roku do dnia 20 marca 2023 roku 

konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Poręba projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  zmieniającej 

uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.  

 

      Konsultacje przeprowadzane są w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

      Uwagi można przesyłać od dnia 13 marca 2023 roku do dnia 20 marca 2023 roku drogą mailową na 

adres: rotreba@umporeba.pl. 
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Projekt 

Uchwała nr ………………………….. 

Rady Miasta Poręba 

z dnia …………………… 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Poręba  

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

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. zm.) i 

Uchwałą Nr LI/338/2010 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W rozdziale 8 §12 otrzymuje brzmienie: 

„§12. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżnianie z częstotliwością wynikającą z pojemności 

zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza 

wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód 

powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Osadniki w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być opróżniane z częstotliwością określoną w 

instrukcji obsługi oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

                                                                                                Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta Poręba 

                                                                                               Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

     W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, jaka została dokonana ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1549) zmieniła się treść art. 5 ust.1 pkt 3a, ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  który stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni  ścieków. 

    Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1549) rada gminy zobligowana została do dostosowania regulaminu 

utrzymania czystości i porządku do zmian wprowadzonych w ustawie terminie 6 miesięcy od dnia jej 

wejścia w życie. 

     Projekt uchwały wprowadza zapisy dotyczące częstotliwości opróżniania osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

     Podjęcie uchwały jest zatem zasadne. 
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