
PROJEKT 
UCHWAŁA NR….. 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia …………… 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

 

 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 

Leśna, stanowiącym załącznik do uchwały nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 

30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 7613) wprowadza się następujące 

zmiany:  

 

1) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dopuszcza się możliwość trzymania dla potrzeb własnych: koni wierzchowych, 

drobiu, królików i innych drobnych zwierząt domowych, jeżeli nie stwarza to 

uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości oraz istnieją 

odpowiednio przygotowane pomieszczenia, a także zachowane są przepisy sanitarne.”; 

 

2) w § 27 skreśla się ust. 1. 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr 51/XI/2015 Rady Miasta z dnia 30 lipca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 

Leśna pozostają bez zmian.   

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Radca prawny 

/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 



 

 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 

 
 

 

Zgodnie z zleceniami Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa 

Leśna” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z 

dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Podkowa Leśna należy wprowadzić ujęte w projekcie uchwały zmiany w celu 

dostosowania zapisów Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa.  

 

Stąd wnoszę o podjęcie przedłożonej uchwały. 

 

 
 

 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


