
 

 

UCHWAŁA NR XXII/152/2016 

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Nowa Sucha 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,  art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy w Nowej Suchej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w rozdziale 2 w § 2 uchyla się podpunkt m); 

2) w rozdziale 2 po § 3 wprowadza się § 3a o następującej treści : 

„§ 3a. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń, w tym liści, z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników 

położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości. 

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie 

powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej 

ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tego celu należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po 

ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

3. W przypadku dużych opadów dozwolone jest składowanie śniegu na chodnikach o szerokości do 1,5 m 

na skraju chodnika i jezdni.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha. 

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

Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Mariusz Mikulski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 10547
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