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UCHWAŁA NR LVIII/482/14
RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE
z dnia 25 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/281/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz.
1593) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/281/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków wprowadza się następujące
zmiany:
1) w Rozdziale 2, w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Dopuszcza się stosowanie worków do gromadzenia odpadów zmieszanych z tym zastrzeżeniem, iż worki mogą być wykorzystywane jedynie sporadycznie i nie mogą zastąpić pojemników, o których mowa w ust. 2.”;
2) w Rozdziale 3 zmienia się treść § 11 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: „Do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą worki foliowe o pojemności 80 l, 120 l
lub pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 1,1 m3, 1,5 m3, 2 m3, 2,5 m3 w kolorze niebieskim na makulaturę,
zielonym na szkło, żółtym na tworzywa sztuczne.”;
3) w Rozdziale 3 zmienia się treść § 14 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „W dniu planowanego
odbioru odpadów, do godz. 6:00 właściciel nieruchomości jednorodzinnej zobowiązany jest wystawić pojemniki/worki do granicy nieruchomości z pasem drogowym.”;
4) w Rozdziale 3, w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „W dniu planowanego odbioru odpadów,
od godz. 6:00 właściciel nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest zapewnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady swobodny dojazd i dostęp do pojemników.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
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