
UCHWAŁA NR  409/ LIX/2023 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie: 

zmiany uchwały Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 

listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 i 2 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.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Gostyninie – Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

W uchwale Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina 

(zwanego dalej Regulaminem)   wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 22 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Właściciele nieruchomości zabudowanej 

wyposażeni w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe 

zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.” 

2. § 22 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Właściciele nieruchomości zabudowanej 

wyposażeni w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz w 

roku, z zastrzeżeniem ust. 1, natomiast właściciele nieruchomości zabudowanej wyposażeni w 

szczelne zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z 

zastrzeżeniem ust. 1.” 

 

§2. 
 

Pozostałe zapisy uchwały Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 

roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 

Gostynina pozostają bez zmian. 

§3. 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§4. 
 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 



 

 

UZASADNIENIE 
 

 W ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) dokonano zmiany definicji 

nieczystości ciekłych. Zgodnie z zapisami ustawy przez nieczystości ciekłe rozumie się 

ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Wobec powyższego koniecznym było wprowadzenie w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina w tym zakresie.   

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez   

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gostyninie. Mając na względzie 

konieczność dostosowania dotychczasowej uchwały do znowelizowanych przepisów 

ustawy podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


