
UCHWAŁA NR X/69/19
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia  6 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm. ) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Rada Gminy Somianka 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka stanowiący   załącznik 
Nr 1 do uchwały Nr XXVN/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze. Kierowanie 
odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla 
województwa mazowieckiego 2024, zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony.”;

2) § 18 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„Gmina Somianka zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa           
Mazowieckiego 2024 przynależy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów             
Komunalnych Regionu wschodniego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w uchwale Nr XXVN/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia

2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Somianka mają na celu dostosowanie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku do

wymogów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 ( Dz. Urz. Woj.

Maz. z 2019r. poz. 1462). Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez państwowego powiatowego

inspektora sanitarnego.
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