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UCHWAŁA Nr XXXII/360/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 

z dnia 19 czerwca 2009 r. 

w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych  
we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk. 

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póğn. zm.) oraz art. 29 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z póğn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku 
uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Uwzględnia się wezwanie złoġone w dniu 
18 maja 2009r. przez Paěstwa Annę i Andrzeja 
Wiĝniewskich dotyczące usunięcia naruszenia 
prawa. 

2. Uchyla się uchwałę nr XIX/203/2008 Rady 
Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lutego 2008r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gruntów połoġo-
nych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Pułtusk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku: 

Ireneusz Purgacz 
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UCHWAŁA Nr XXXII/369/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 

z dnia 19 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmian „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pułtusk”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póğn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 13 wrzeĝnia 1996r. o utrzymaniu 
czystoĝci i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 
236, poz. 2008 z póğn. zm.) Rada Miejska w Pułtu-
sku, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Pułtusku, uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. W „Szczegółowych zasadach utrzymania 
czystoĝci i porządku na terenie gminy Pułtusk” 
stanowiących załącznik do uchwały nr 
XV/151/2007 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 
pağdziernika 2007r. ogłoszonej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego (Nr 248, 
poz. 7272 z dnia 2 grudnia 2007r. z póğn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

 

  


