
UCHWAŁA NR XXXIX/323/2023 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 2 marca 2023 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów 

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

§ 1. 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów stanowiącym 
Załącznik do uchwały nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:  '' 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub jeżeli brak jest sieci kanalizacji sanitarnej 
do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Wywóz  nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika przydomowej 
oczyszczalni należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w tym zakresie. 

3. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy wykonywać z częstotliwością 
zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników.  W przypadku nieruchomości zamieszkałych, 
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, zaś w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 
i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- nie rzadziej niż raz w roku." 

4. Częstotliwość opróżniania komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni wynika 
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, powinna się jednak odbywać nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów treści Regulaminu do 
aktualnego stanu prawnego. Na podstawie nowelizacji z dnia 9 sierpnia 2022 roku ustawy z 13 wrzesnia 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) wprowadzono 
modyfikację definicji nieczystości ciekłych. Jej zakres rozszerzono o ścieki z osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym w Regulaminie opisano obowiązki właścicieli 
nieruchomości posiadających zarówno zbiorniki bezopdpływowe,  jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
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