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Poz. 8058
UCHWAŁA NR XIII/106/15
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 10 września 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6232), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt. 2.
2) w § 14 uchyla się ust. 1.
3) W rozdziale 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się wyłącznie na terenie nieruchomości
nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że teren jest utwardzony, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych.”;
4) W rozdziale 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, takie jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje, itp. poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości
dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla
sąsiednich nieruchomości.”;
5) w § 16 pkt. 1 uchyla się lit. b.
6) w § 16 pkt. 1 uchyla się lit. c.
7) w § 16 pkt. 2 uchyla się lit. c.
8) uchyla się § 17.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cichal

