
UCHWAŁA NR LVIII/808/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

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

Na podstawie art. 11 ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z dnia 07 lipca 
2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549), w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia  13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/547/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2021 r., poz. 2862), w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Kalisza, wprowadza się następującą zmianę: §14 załącznika do uchwały nr XXXVII/547/2021 Rady Miasta 
Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. otrzymuje brzmienie: 

„1) Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości w terminach ustalonych 
z podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, z częstotliwością 
dostosowaną do ilości powstających nieczystości ciekłych, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi 
wypływ ze zbiornika bezodpływowego lub osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 
wynikający z jego przepełnienia, mogący powodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód 
powierzchniowych i gruntowych. 

2) Ilość nieczystości ciekłych, gromadzona w zbiorniku bezodpływowym, ustala się na podstawie zużycia 
wody, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, a w przypadku jego braku 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, wynikające z odrębnych przepisów powszechnie 
obowiązujących.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały, wynika z wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z dnia 07 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) z których 
wynika, iż rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy dostosują do jej zapisów 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Zapisy niniejszej uchwały zostały dostosowane do obowiązujących aktów prawnych oraz uzyskały 
pozytywną opinię  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

  

W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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