
UCHWALA Nr 94NIIII2019 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 12 sierpnia 2019 roku 

zmieniaj~ca uchwal~ Nr 88NII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.l i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. 0 samorZfl-dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 

13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 

z p6Zn. zm.) po zasiygniyciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Plonsku, Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§ 1. W uchwale Nr 88NIV20 19 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porZfl-dku na terenie Gminy Nowe Miasto (Dz. 

U. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8505) w zal,!czniku do uchwaly wprowadza siy nastypuj,!ce 

zmlany: 

1) w rozdziale 7 § 17 uchyla siy ust. 5 i ust. 6, 

2) w rozdziale 8 § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Obowi,!zkowej deratyzacji podlegaj,! (nie rzadziej niz jeden raz w roku 

w miesi,!cu wrzesien), w szczeg6lnosci: 


1) miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych, korytarze piwniczne, studzienki 


przyl'!czy wodoci,!gowych lub kanalizacyjnych, 


2) miejsca hodowli zwierz'!t gospodarskich, 


3) miejsca zbiorowego zywienia." 


§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 


Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 


~WODNICZACY 

(!::.~ 
Marek Califiski 



UZASADNIENIE 

do Uchwaty Nr 94lVIIII2019 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 12 sierpnia 2019 roku 


Podjycie przedmiotowej uchwaly uzasadnione jest koniecznosciq dostosowania jej 

zapis6w do obowiqzujqcych regulacji prawnych. 

Zgodnie z dyspozycjq zawartq w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p6Zn. zm.), 

podjycie uchwaly przez Rady Gminy wymaga uzyskania opinii wlasciwego Pailstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Projekt niniejszej uchwaly uzyskal pozytywnq opiniy Pailstwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ploilsku pismo nr HKN.030.1.19.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku. 

Biorqc pod uwagy powyzsze podjycie przedmiotowej uchwaly jest zasadne. 

~~wo NICZi\CY 
~R'rJ in 

Mar·J. (..' llftislri 


