
 

 

UCHWAŁA NR XX/168/2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR XVI/125/2020 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałę Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (Dz. Urz. 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1349), zmienia się w ten sposób, że: 

1) w § 2 ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.”, 

2) w § 5 ust.1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.”, 

3) w § 8 ust. 2 skreśla się wyrażenie: „związane z ich bieżącą eksploatacją.”, 

4) w § 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Kosze uliczne przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na drogach publicznych, rozmieszcza się w szczególności przy: 

a) przystankach komunikacyjnych, 

b) miejscach odpoczynku na ścieżkach pieszo-rowerowych, 

c) wewnętrznych placach publicznych, 

d) w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.” 

5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością 

zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu lub 

wód, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.” 

6) w § 15, w ust. 3 skreśla się punkt 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Wiśniewski 
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