Projekt
z dnia 17 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 5061)) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.2)), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żyrardowie, Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwałe Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Mszczonów (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017r.
poz. 6300) wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku do uchwały w § 6 ust. 1 skreśla się pkt 2.
2. W załączniku do uchwały w § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio kolejny numer 2.
3. W załączniku do uchwały § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust. 2. Naprawy pojazdów
samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, dozwolone są wyłącznie na terenie prywatnej
nieruchomości, pod warunkiem że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. Zużyte części i materiały
eksploatacyjne należy zagospodarować zgodnie z niniejszym regulaminem ."
4. W załączniku do uchwały w § 20 skreśla się ust. 3.
5. W załączniku do uchwały w § 20 dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3 i otrzymuje brzmienie:
„3. W miejscach publicznych psa wyprowadza się na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa
będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu."
6. W załączniku do uchwały w § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Obowiązki określone w ust. 3
nie dotyczą psów:
1) u których występują, stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym
zaświadczeniu, przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne,
2) psów asystujących osób niepełnosprawnych,
3) szczeniąt w wieku do szóstego miesiąca życia, jeżeli opiekun psa posiada dokument potwierdzający wiek
tego psa."
7. W załączniku do uchwały § 21 otrzymuje brzmienie: "§ 21 Zezwala się na utrzymywanie zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej, pod
warunkiem spełniania wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt
określonych odrębnymi przepisami."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1) zmiany
2) zmiany

tekstu jednolitego ogłoszone w Dz.U z 2019r. poz.1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571
tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 poz.1579, Dz.U. z 2020 poz. 150
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Uzasadnienie
Konieczność dokonania zmian w uchwałe Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
10 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Mszczonów
jest spowodowana wnioskiem Prokuratora Rejonowego w Żyrardowie z dnia 10 stycznia 2020r., który
wystapił o zmianę postanowień § 2 ust. 3 zd. 1, § 12 ust. 3 i 4, § 13 załacznika do uchwały Nr XL/284/17
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porzadku na terenie Gminy Mszczonów.
Uchwała, która była przedmiotem analizy Prokuratora Rejonowego została uchylona przez uchwałę Nr
XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porzadku na terenie Gminy Mszczonów. Jednakże postanowienia, których legalność została
przez Prokuratora zakwestionowana, zawarte zostały również w obecnie obowiązującej uchwałe. Stąd
istnieje konieczność ich zmiany.
Dodatkowo w przedłożonym projekcie uchwały skreślony zostaje w § 6 ust. 1 pkt 2 stanowiący, iż
„kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla
użytkowników sąsiednich nieruchomości". W kontekście uwag zawartych we wniosku Prokuratora,
odnoszących sie do § 13 uprzednio obowiązującej uchwały stanowiącego, iż "na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarkich, pod warunkiem, iż zwierzeta są
utrzymywane na własne potrzeby oraz nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia(...)", postanowienia §
6 ust. 1 pkt 2 mogą być traktowane jako regulacja ograniczająca wykonywanie prawa własności poprzez
wkroczenie w ustawową domenę prawa sąsiedzkiego z art. 144 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi
bowiem, że właściciel przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymywać się od działań, które by
zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.
W związku z powyższym, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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