
  

UCHWAŁA NR XXVI/185/2018 

RADY GMINY NURZEC-STACJA 

z dnia 4 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

Nurzec-Stacja 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ),  

po zasięgnięciu opini Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczcah, Rada Gminy 

Nurzec-Stacja uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/175/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja (Dz. Urz. Woj. Podl z 2018 r. 

poz. 2847) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania 

pojemników w należytym stanie sanitarnym."; 

2) w § 15 skreśla się ust. 12; 

3) skreśla się § 17 

4) § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała  

Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. 

poz. 3638 i poz. 4367)." 

5) § 26 otrzymuje brzmienie: "§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zenon Podbielski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 września 2018 r.

Poz. 3589
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