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UCHWALA NR 170IXXl2020 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 20 lislopada 2020 r. 

zmieniaj~ca Uchwal~ NR 16S1Xlxn020 Rady Gm ioy Nowe Miasto z doja 28 wrzeioia 2020 r. w spnwie 
okre§leoia g6rnych slawek oplat ponoszonycb pr-tez wlaicicieli nieruchomoici, kt6rzy rue !Ul obowh,zani. 

do ponoszenia oplat z.a gospodarowanie odpadami komuoalnymi DR necz gmioy l.a usrugi w zak:.resie 
odbierania odpad6w komunalnycb oraz opl"()iniania zb iornikow bezodplywowych i Iraosportu 

nieczysloici ciekJych. 

Na podstawie art. 18 LIst 2 pitt 15, art 40 LISt. I, art. 41 LISt. J uS\.Rwy Z doia 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie 
gm innym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art . 6 USt. 2 i ust. 4l ustawy z dnia r3 wne~nia 1996 r. 
o ulrqmaniu czystosci i por~dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Nowe Miasto 
uchwala, co nas1vpuje: 

§ 1. W Uchwalc NR 16SIX IX12020 Rady Gminy Nowe Miaslo z dnia 28 wrzclnia 2020 r. 
w sprawie okrcllenia g6mych stawek apia! ponoszonych przez wlaScicieli nierucnomoki, klorzy nie slJ 
obow ilJZ8ni do ponoszenia a pIa! za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za uslug; 
w zak.resie odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6i niania zbiomik6w bezodptywowych i lransportu 
nieczyslo~c i ciek.lyeh (Oz. Un. Woj. Maz. z2020 r. poz. 10073) w § 4 wprowadza s i~ nasl~pujllclJ zmian~ 

w br£mieniu: 

,,§ 4. Trnci moe Uchwala Nrl06/XVl/20 16 Rady Gminy Nowe Miaslo z dnia 27 maja 2016 r. 
w sprawie ok.re!tenia gornych slawek oplal ponoszonych przez wlaScicieli nieruchomosci za usrugi 
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz oprotniana zbiomik6w bezodplywowych 
i lransportu nieczystosci ciektych (Oz. Un. Woj. Maz. z 20 16 r. pOl.. 5456) .... 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierz.a si~ Wojtawi Gmioy Nowe Miasto . 

§ 3. Ucl1wala wchod'li w tycie po up/ywie 14 dn. od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dltwa Mazowieckiego. 

EWODNICZACY
7J.1 ~jny~ Marek Caliti.di 

" 
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Uzasadnicnie 

do projcklu u(:hwaly zmienllll\cej u(:hwal( w sprawie okrdlenia go rn y(:h stawek oplat 
ponononych pnez wla~dcieli nieru(:homoki, ktOrzy nie Sll obowillzani do pononenia opfat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rz.eu gminy za uslugi w nkresic odbientnia odpadow 
komunalnyth oraz oprOiniania zbiornikow bezodplywowych i lranspo rtu nicnysloici cieklycl1 . 

W § 4 Uchwaly or 165/XD(/2020 Rady Ominy Nowe Miaslo Z dnia 28 wrzdni21 2020 r. w sprawie 
okreSlenia gOmych stawek oplal ponoszonyeh przez wlaScicieli nieruchomo~ci . kt6rzy nie sfJ obowi 'lZani do 
ponoszenia op~al za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za uslugi w:.zakresie 
odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6zniania zbiomik6w bezodptywowych i transportu nicc:zystoki 
cieklych (Dz. Un. Woj. Maz. z 2020 poz. 10073) mylnie zawarto zapi s dOlycUlCY ulraeenia moey Uehwaly 
or 150/XXV1120 13 Rady Ominy Nowe Miasto z dnia 7 marca 20 13 r. 

Po wewn~lrznej anali zie w/w aktu prawnego nalezy uznae za koniecl ne i zasadne wskazanie prawidlowej 
uehwaly, kl6ra utraci moe w konsekwencji wejseia w zycie uchwaly or 1651X1XJ2020 Rady Gmin:y Nowe 
Miasto z dnia 28 wrze~nia 2020 r. 

Wobec powyiszego podj~cie przedmiotowej uchwaly jest w peloi uzasadnione. 

PRZEWODNICZI\CY(/j), Rady Gminy 

~A~/i/l.<;kl 
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