
UCHWAŁA NR XXIX/ 196 /12 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 22 listopada 2012r 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Cegłów w sprawie przejęcia od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków 
w zakresie utrzymania porządku i czystości 

 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.6a ust.3 i 6b w 
związku z art.5 ust1 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2012. poz.391 t.j.), Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale Rady Gminy Nr VII/38/07 z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie przejęcia od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w 
zakresie utrzymania porządku i czystości2, wprowadza się następujące zmiany: 
 
W § 2  
a) w ust.1 wyrażenie „5,- zł ” zastępuje się wyrażeniem „15,00 zł” 
b) w ust.2 wyrażenie „2,- zł ” zastępuje się wyrażeniem „3,00 zł” 
 

§ 2. 
Stawki opłat o których mowa w § 1 obowiązują od 1 stycznia 2013r. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z zastrzeżeniem § 2. 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
Uzasadnienie: 
Podniesienie opłat za przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązków usuwania 
nieczystości stałych pozwoli na pokrycie przez właścicieli nieruchomości rzeczywistych 
kosztów usuwania śmieci co jest zgodne z polityką, która ma doprowadzić do stopniowego 
urealnienia kosztów odbioru odpadów stałych i jest zgodna z wnioskiem wspólnych komisji 
Rady Gminy z dnia 21 listopada 2012r.  Proponowana opłata będzie zweryfikowana po 
przyjęciu w 2013 r. przez Radę Gminy nowego, zgodnego ze zmienionymi przepisami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Cegłów 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 

poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 
1281, z 2012r. poz. 567. 
 
2
 Pierwotny tekst uchwały został opublikowany w Dz.U.Woj. Maz. z 2007 r. Nr 158, poz.4328. Uchwała została 

zmieniona uchwałami Nr XXXIII/164/09 (Dz.U. Woj.Maz. z2009 r. Nr 204, poz. 5869), Nr XIX/110/12 (Dz.U. 
Woj. Maz. z 2012, poz. 3073) 


