
UCHWAŁA NR XLV/303/2023 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Aleksandrów 

Na podstawie art. 4 ust. 1-2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz 
z 2020 r. poz. 150 i 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIV/104/2020 Rady Gminy Aleksandrów 
z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2020 r. poz. 3006) zmienionej uchwałą nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy 
Aleksandrów z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3054) wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się treść § 2 ust. 1 pkt. 8, który otrzymuje brzmienie: "odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych"; 

2) zmienia się §16, który otrzymuje brzmienie:,,§16. 1. Pozbywanie się 
nieczystości ciekłych z terenów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub 
osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinno 
odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych nieczystości 
ciekłych oraz objętości zbiornika lub osadnika, przy zapewnieniu ciągłości 
użytkowania zbiornika lub osadnika oraz uniemożliwieniu wydostania się 
nieczystości ciekłych poza zbiornik lub osadnik, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.3. 

2. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy 
pozbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, a w przypadku toalet przenośnych 
(kabin sanitarnych) każdorazowo w przypadku zagrożenia przepełnienia się 
zbiornika i groźby wylania się ich na powierzchnię. 

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z instalacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji 
eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się 
osadów poza osadnik, nie rzadziej niż raz na rok. 
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4. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub 
osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się 
poprzez zapewnienie odbioru przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Jolanta Rogozińska 
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