
UCHWAŁA NR XLIX.452.2023 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.152.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie 
podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3  ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2519 ze zm.), Rada Gminy w Mińsku Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/152/2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk 
Mazowiecki, wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków opróżniać należy 
z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, jednakże nie rzadziej niż raz na 
dwa lata.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do zmian w Ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), która została 

zmieniona Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549). 

Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr 4.2023, znak sprawy 

HK.9022.3.2023 z dnia 16.01.2023 r. 
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