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UCHWAŁA NR XXXV/241/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dłutów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.
1593) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXI/152/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz. 2924, poz. 2926) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez firmę wywozową w ramach zbiórki zorganizowanej nie rzadziej niż raz na dwa lata;
2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”;
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Pozostałe odpady określone w § 2 ust. 1 pkt 1-13 należy zbierać i przekazywać samodzielnie do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”;
3) § 22 ust. 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pojemnik 140 litrów koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady”;
4) § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciele nieruchomości użytkowanych sezonowo, czyli domków rekreacyjnych i letniskowych,
na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do ich gromadzenia i pozbywania się w sposób
określony w niniejszym Regulaminie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
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