
UCHWAŁA NR XXI.191.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 29 października 2020 r. 

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.2020.1439 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. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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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 wynika z konieczności doprecyzowania jej zapisów do treści
ww. artykułu.
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