
UCHWAŁA NR XLIX/373/2023 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Tarnów Opolski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opolu, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr XXX/186/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski  z późniejszymi 
zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 13 ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego, powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego 
na terenie Gminy Tarnów Opolski działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością  zapewniającą niedopuszczanie do przepełnienia się 
zbiorników, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych, co najmniej raz na trzy 
miesiące. 

2. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych wynika 
z instrukcji ich eksploatacji, przy czym nie może być ona mniejsza niż jeden raz na dwa lata.”. 

2. W pozostałym zakresie uchwała wskazana w ust. 1 pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

dr Rudolf Urban 
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