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UCHWAŁA NR XXI/241/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2016 r. poz. 2605) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady zielone;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.”;
2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.”;
3) w § 2 dodaje się ust. 5a o brzmieniu:
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„5a. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.”;
4) w § 2 w ust. 7 uchyla się pkt 2;
5) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojemniki na odpady o pojemności od 120 litrów;”;
6) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 120 litrów;”;
7) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojemnik lub pojemniki na odpady komunalne zmieszane od 240 litrów przy zastosowaniu zasady
przeliczania ilości osób zadeklarowanych przez właściciela (zarządcę) nieruchomości;”;
8) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich objętości oraz racjonalizacji
procesu segregacji zaleca się:
1) opróżnianie z opakowań pozostałości produktów przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe;
2) redukowanie objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady.”;
9) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.”;
10) w § 16 w ust. 2 uchyla się pkt 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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