
UCHWAŁA NR XXXVI/236/18
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie  
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 
poz. 2056, poz. 2422; z 2018 r. poz. 650) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pabianicach, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu izakresu 
świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
izagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Frakcje odpadów określone w § 3 ust. 1 dzieli się na sześć grup 
odpadów ze względu na sposób gromadzenia:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal (odpady suche);

3) odpady ulegające biodegradacji;

4) szkło;

5) papier i tektura;

6) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony.”;

2) w § 3 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) metale i tworzywa sztuczne;”;

3) w § 3 ust. 3 dodaje się pkt. 5 o następującej treści: „5) papier i tektura.”;

4) w § 5 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „3) pojemnik o pojemności 240 l  na metale i tworzywa sztuczne – 
po jednym na każde gospodarstwo domowe;”;

5) w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 6 o następującej treści: „6) pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów na 
papier i tekturę – po jednym na każde gospodarstwo domowe.”;

6) w § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 
kalendarzowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem;”;
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7) w § 10 dodaje się pkt. 5 o następującej treści: „5) papier i tekturę  – nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem.”;

8) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2) Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierane będą m.in. 
radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt 
AGD, opony z samochodów osobowych, złom metalowy (rynny, rury, blachy, piece itp.), dywany, 
wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości (beczki, skrzynki itp.), 
elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej (drzwi, okna).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

Krzysztof Janas
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