
 
 

UCHWAŁA NR L/544/22 
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 7 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLVII/518/2022 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 2022 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297 z późn. zm.), 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lęborku 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala, co następuje 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLVII/518/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23 czerwca 
2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §4 ust. 1 po wyrazie "nieruchomości" wykreśla się wyraz "zabudowanych". 

2) w §9 po ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "6. Utrzymanie w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było 
wolne od odcieków, odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do 
gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami." oraz ust. 7, który otrzymuje brzmienie: 
"7. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodny dostęp do 
każdego pojemnika oraz wykluczającym możliwość ugrzęźnięcia pojemników w błocie lub śniegu.". 

3) w §10 ust. 10 skreśla się pkt. 3, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 03.11.2022 r.

Poz. 4008



w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowa Wieś Lęborska 

 
 

mgr Zdzisław Korda 
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