
Zarządzenie  Nr 0050.37.2023 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 20 stycznia  2023 roku 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projekcie aktu prawa miejscowego. 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

(t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.559) w związku z § 4 pkt b i § 5 Uchwały Nr LII/417/10 Rady 

Gminy Nędza z dnia  23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego oraz 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, 

poz.3018) 

                                        zarządzam, co następuje: 

                                                            § 1 

1. Konsultacji podlegają  projekty uchwał:                                                                                                      

- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków  i transportu nieczystości ciekłych;                                                                                          

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

Gminy Nędza. 

2.   Projekt uchwały o których mowa w ust. 1 umieszcza się w dniu 27 grudnia  bieżącego 

roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nędza oraz na stronie internetowej BIP 

Gminy Nędza. 

3. Uwagi i opinie będą przyjmowane od dnia umieszczenia dokumentu na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia 27 stycznia  bieżącego roku do godziny 14:00           

w następujących formach: pisemnej – w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5,           

47 – 440 Nędza lub w formie elektronicznej na adres ug@nedza.pl. 

                                                           § 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                     § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



PROJEKT 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 

z dnia  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nędza 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.), art. 4 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.) oraz 

art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1549) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Raciborzu 

 

 

Rada Gminy Nędza  

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W załączniku do Uchwały  Nr XXXII-212-2020 Rady Gminy Nędza z dnia 5 października 

2020r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, 

zmienionej Uchwałą Nr LXI-395-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 27 czerwca 2022r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego należy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach  lub osadnikach w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych  zgodnie z przepisami 

odrębnymi oraz usytuowanych na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd 

i dostęp do nich.”; 

2) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



 „2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych ze 

zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków, w sposób zgodny z przepisami ustawy, z  częstotliwością i w 

sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 

przepełnienia, a także nie dopuszczając do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód 

gruntowych, w przypadku zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż dwa razy w 

roku a  w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

nie rzadziej niż raz w roku, chyba że z instrukcji eksploatacji oczyszczalni wynika 

inaczej .” 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .  

§ 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 

z dnia  

 

w sprawie   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 

transportu nieczystości ciekłych 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust 2 i 4 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.) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) 

                                                           Rada Gminy Nędza 

                                                          uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez  właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Nędza,   w wysokości brutto: 

1. 230,00 zł. za 1m3 w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny, 

2. 690,00 zł. za 1 m3 w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny.    

§ 2 

1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez  właścicieli nieruchomości za usługi   

w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych w wysokości brutto 190,00 zł. za 1 m3. 

 

2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez  właścicieli nieruchomości za usługi   

w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości brutto 300,00 zł. za 1 m3. 

 



§ 3 

Traci moc Uchwała Nr LV-347-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 luty 

2022r., poz. 1097). 

§ 4 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

 

§ 5 

1.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym  

       Województwa Śląskiego.        

 


