
 
 

UCHWAŁA NR XLI/323/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/297/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2022 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.),  po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/297/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 
2022 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Sieniawa wprowadza się następujące zmiany: w § 11 ust. 2 pkt 1)  lit c) otrzymuje brzmienie:  raz w miesiącu - 
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyłączeniem 
nieruchomości, które stanowią domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe); w § 11 ust. 2 pkt 2) lit c) otrzymuje brzmienie: raz w miesiącu - dla nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyłączeniem nieruchomości, które 
stanowią domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe); w § 
11 ust. 2 pkt 3) lit c) otrzymuje brzmienie: raz w miesiącu - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyłączeniem nieruchomości, które stanowią domki letniskowe 
i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe); w § 11 ust. 2 pkt 10) otrzymuje 
brzmienie: Określa się następująca częstotliwość odbioru komunalnych odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych)  oraz bioodpadów dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (z wyłączeniem nieruchomości, które stanowią domki letniskowe i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) - jeden raz w miesiącu; w § 12 otrzymuje brzmienie: 
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z 
wyłączeniem nieruchomości, które stanowią domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe) są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami lub złożenia oświadczenia ( wraz z kopią umowy dot. odbioru odpadów komunalnych) w terminie 
60 dni o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych. w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Prowadzenie  działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do 
dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Danuta Król 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 241


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3


		2023-01-12T13:08:54+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




