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Prawo lokalne

Uchwała Nr XXII/ 193/ 2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki – obowiązuje od 01.07.2020 r.

Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w
sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin
opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz
dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki

Uchwała nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w
sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin
wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawek opłat ww. opłat

Uchwała Nr XII/ 143/ 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań
zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami
zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi
na terenie Gminy Łomianki

Uchwała Nr XII/ 142/ 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie realizacji programu
działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie
Gminy Łomianki

Uchwała Nr XLIV/266/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki

Uchwała Nr XLIV/265/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki ww. opłaty

Uchwała Nr XLI/ 252/ 2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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Uchwała Nr XLI/ 251/ 2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/ 100/
2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie podjęcia działań
zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na
terenie Gminy Łomianki

Uchwała Nr XXXVIII/ 226/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr XXXVIII/ 225/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki

Uchwała Nr XXXVIII/ 224/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
Łomianki

Uchwała Nr XXXVIII/ 223/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy
Łomianki

Uchwała Nr XXXVIII/ 222/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
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