
Zarządzenie Nr 72/2020 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 1 września 2020 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk 
Mazowiecki 

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U.2020.713 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 3 października 2013 roku poz. 9925) zarządza się, co następuje: 

§1 
Ogłasza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. 

§2 
Ustala się termin konsultacji w dniach 2-9 września 2020 roku. 

§3 
Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Mińsk 
Mazowiecki stanowiącej Żałącznik do niniejszego zarządzenia. Treść ankiety zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy www.minskmazowiecki.pl. 

§4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§5 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki 
oraz w Biuletynie „Głos Ziemi Mińskiej". 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Zalącz.nik do Zarządzenia nr 72/2020 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia I września 2020 roku 

ANKIETA 
FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Uprzejmie informuję, iż dnia 2 września 2020 roku rozpoczną się konsultacje: 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. 
W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki do udziału w tych 

konsultacjach. 
Wypełnione formularze konsultacji projektu uchwały należy składać osobiście do Urzędu Gminy 

Mińsk Mazowiecki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2020 roku. 

ZGŁASZANE UWAGI, WNIOSKI I PROPOZYCJE 

Lp. Część dokumentu, do 
które· odnosi si uwa a 

Wskazanie proponowanego brzmienia dokumentu 
w tel cz ści Uzasadnienie uwagi 

Dane osoby/podmiotu zgłaszającego propozycje: 
I. Nazwa organizacji lub podmiotu: . 
2. Imię i nazwisko osoby: . 
3. Dane teleadresowe ( telefon, e-mail): . 

Dziękujemy za wypełnienie formularza konsultacji! 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r.: 

I) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk 
Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 00. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 

I 990r. o samorządzie gminnym 
4) Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz 
prawo do sprostowania tych danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 
wyrażonej przez tą osobę. 

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
danych osobowych przez Administratora. 

S) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawie z dnia 14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

I 



-PROJEKT- 
Uchwala Nr . 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia . 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U.2019.2010 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie 
z Uchwałą Nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013 roku w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 9925 z dnia 3 października 
2013r.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Mińsku Mazowieckim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W załączniku do uchwały Nr XVI.152.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
30 kwietnia 2020 roku w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne pod warunkiem, 
że powstające ścieki odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków albo 
do zbiornika bezodpływowego albo do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ścieki takie nie 
mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, ziemi, kanalizacji 
deszczowej; 
2. Poza warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomości, dopuszczalne są naprawy 
pojazdów samochodowych związane z ich eksploatacją o ile nie powodują immisji do gruntu 
lub. wód żadnych substancji, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o odpadach. Naprawy, 
o których mowa w zdaniu pierwszym dopuszczalne są tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe 
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości." 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 
do zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki nie może 
wykraczać poza kwestie przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 ze zm.). 
Dlatego też podjęcie zmiany uchwały wyn ika z konieczności doprecyzowania jej zapisów 
do treści ww . artykułu. 
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