
UCHWAŁA NR XLIX/344/2023 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Żelechów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów stanowiącym załącznik 
do uchwały nr XXI/155/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 czerwca 2020 r. sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 6886 z dnia 
23 czerwca 2020 r.) zmienionym uchwałą nr XXIII/166/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 
1 października 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Żelechów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 10361 z dnia 14 października 2020r.), uchwałą 
nr XXXV/248/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., 
poz. 10260 z dnia 24 listopada 2021r.) oraz uchwałą nr XLVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 
30 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Żelechów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 343 z dnia 11 stycznia 2023 r.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:   

„5. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków, obowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości, z taką częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika 
bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na skutek jego 
przepełnienia, jak również nie nastąpi zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych, przy czym nie rzadziej 
niż raz na pół roku ze zbiornika bezodpływowego i nie rzadziej niż raz na rok z osadnika w instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLIX/344/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2023 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

 na terenie Gminy Żelechów 
 

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) w ustawie z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) 
zmieniono definicję nieczystości ciekłych. Obecnie rozumie się przez to ścieki gromadzone 
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków (dodano zapis o przydomowych oczyszczalniach ścieków). 
 Zgodnie z ww. ustawą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące m.in. częstotliwości i sposobu 
pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.   
 W związku z powyższym do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Żelechów należało dodać częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Doszczegółowiono również częstotliwość 
pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.   
 Projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. 
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