
PROJEKT 
Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 
z dnia  

 
w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza 
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia  8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) oraz  art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. ,poz. 250 ) , art. 4 ust. 1 i 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych ( t. j. Dz. U.  z 2016r. , poz.  296), po  przeprowadzeniu konsultacji  w trybie Uchwały  Nr 
LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku  w sprawie  określenia sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa  miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)  , po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 
 
 
 

Rada Gminy Nędza  
uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza , stanowiący  

       załącznik  do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXXIII-262-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 25 lutego 2013r.  w sprawie  

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, 

2) Uchwała Nr XXXV-285-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, 

3) Uchwała Nr LII-390-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza .  

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

       Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.   

 


