
UCHWAŁA NR XLIX/361/2023 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 2 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Turawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 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.1) ), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Turawa z dnia 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 14 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "nieczystości ciekłe pochodzące z osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków - częstotliwość opróżniania wynika z instrukcji ich eksploatacji, 
jednak nie rzadziej niż raz na rok"; 

2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Opróżnianie z nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach 
instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż 
raz na rok"; 

3) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców 
posiadających zezwolenia 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 Turawa. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy  
Turawa  

 
Robert Sobczyk 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. w 2022 r. poz. 2797 oraz w Dz.U. z 2023 r. poz. 1549 
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