
UCHWAŁA NR LIII/398/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy 
- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVH/123/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a) przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek do pojemników 
ustawionych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i w aptekach zlokalizowanych 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki, których adresy są dostępne na stronie internetowej 
www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim”,

2) § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych są zobowiązani do:

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

2) opróżniania osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LIII/398/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw wprowadzono do ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach m.in. nową definicję nieczystości ciekłych. Obecnie funkcjonująca definicja określa 
nieczystości ciekłe jako ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych 
lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków. Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki, w brzmieniu obowiązującym na dzień 
dzisiejszy określa jedynie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. Z uwagi 
na powyższe, zachodzi konieczność określenia częstotliwości opróżniania osadników 
w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Kolejna zmiana dotyczy zapewnienia możliwości 
dostarczania do PSZOK-u przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek.

PRZEWODNI' 1ZĄCY RADY

Dariusz Ariu. \eczuikowski


