
UCHWALA NR 1701XXf2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 20 lislopada 2020 r. 

zmieniajJJca Ucbwal~ NR 16S/XlX/Z020 Rady Gm iny Nowe Miasto z doia 28 wrzdnia 2020 r. W sllrawie 
okreSlenia g6rnych Itawek oplat poooszooycb pnez wlajcicieli nieructtomosci, kt6ny nie sit Obowll)l.ani 

do ponosze.nia opla' loa gospodar-owBnie odpadami komunalnymi 1\8 nett gminy za 115lugi w zakresie 
odbierania odpad6w komunalnych arIZ opr6iniania zbiornik6w bezodplywowycb i I"Taosportu 

nieezys to~ci cieklych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust I, ar1 . 41 uSI. I ust.awy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samo~dzie 
gminnym (tJ Oz. U. z 2020 r. poz. 713) oral. art. 6 usl. 2 i usl. 4 ustawy z dnia I) wrzesnia 1996 r. 
o ulrzymalliu czysloSci i pOC'Uldku w gminach (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Nowe Miasto 
uchwala. co nast~puje : 

§ l .W Uchwale NR 16SIX IXJ2020 Rady Gminy Nowe Miasto zdnia 28wrzdnia 2020r. 
w sprowi e okreslenia g6mych stawek optat ponoszonych przez wiaScicie li nieruchomosci, kt6rzy nie SlJ 
obow ilJzani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komuna lnymi na rzecz gminy za usrugi 
w 7llkresie od bierania odpad6w komunalnych or8Z opr6i lliania zbiomik6w bezodptywowych i transportu 
nieczyslOSci c ieklych (Dz. Un. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 10073) w § 4 wprowadza si~ nast'YPuj,,~ zmiany 
w brzmieniu: 

..§ 4. Traci moe Uchwala NrlO6/XVlI2016 Rady Gminy Nowe Miasto zdnia 27 maja 20 16 r. 
w sprawie okreslenia gomych stawek optat ponoszonych pnez Wl3Scicieti nieruchomo~ci za ustugi 
w 7.akiesie odbierania odpadow komunalnyeh oraz opr6tniana z.biomik6w bezodplywowyeh 
i transportu nieezyslosei e ieklyeh (Oz. Url. Woj. Mal.. Z 2016 r. paz. 5456).". 

§ 2. Wykonani e uehwaty powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi w :lyc ie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienni ku Uru::dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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