
 
 

UCHWAŁA NR LII/625/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/250/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 4 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549, 1768) w związku z art. 2 
pkt 1 lit. a i art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kozienicach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XX/250/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 
2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice” (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 7862), § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości: 

1) w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w roku w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa lata w przypadku osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości 
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości; 

2) poprzez ich przekazanie przedsiębiorcy uprawnionemu do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach 
 
 

mgr Rafał Piotr Sucherman 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 13773
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