
 
UCHWAŁA NR 157/XXXII/2013 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku  na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Miasta Podkowy Leśnej 
uchwala,  
co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

§ 2. 

1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Podkowy 
Leśnej które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz poprzez zamieszczenie jego treści w BIP. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr 156/XXXII/2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 27 czerwca 2013 r.  
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Podkowa Leśna 

 
 
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 676) 
wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. modyfikację procedury ogłaszania aktów 
normatywnych. M.in. zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy  
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) organy jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów 
normatywnych nie rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy. 
 
W związku z powyŜszym znowelizowanie aktu normatywnego wiąŜe się z obowiązkiem 
ogłoszenia tekstu jednolitego, co w rzeczywistości poprawia czytelność tego dokumentu. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 


