
UCHWAŁA NR XXXVI/237/18
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 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) oraz art. 4 ust. 1 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 załączniku do uchwały Nr XX/122/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dłutów wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 16 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne (kolor inny niż 
pojemniki do zbiórki selektywnej), o pojemności:

a) 120 litrów dla gospodarstwa domowego do 3 osób włącznie,

b) 240 litrów dla gospodarstwa domowego od 4 do 6 osób włącznie,

c) 240 + 120 litrów dla gospodarstwa domowego powyżej 6 osób,

d) od 240l do 1100 litrów dla gospodarstw wielorodzinnych przy zastosowaniu zasady przeliczania ilości 
pojemników jak dla gospodarstw domowych,”;

2) § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) pojemnik o pojemności 140 litrów koloru brązowego 
oznaczony napisem „Bio” po jednym na każde gospodarstwo domowe,”;

3) § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b  otrzymuje brzmienie: „b) pojemnik o pojemności 120 litrów koloru zielonego 
oznaczony napisem „Szkło” po jednym na każde gospodarstwo domowe,”;

4) § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) pojemnik o pojemności 240 litrów koloru żółtego 
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” po jednym na każde gospodarstwo domowe,”;

5) § 16 ust. 1 pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie „f) pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów koloru 
niebieskiego oznaczony napisem „Papier” po jednym na każde gospodarstwo domowe,”;

6) w § 16 ust. 1 pkt 2 dodaje się literę g o następującej treści: „g) dla nieruchomości zamieszkałych dopuszcza 
się dostawienie kolejnego pojemnika do segregacji, bądź wymiany na większy na wniosek właściciela 
nieruchomości.”;

7) § 18 ust. 1 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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8) w § 18 ust. 1 dodaje się pkt 6 o następującej treści: „6) papier i tektura – nie rzadziej niż jeden raz na 
kwartał, zgodnie z ustalonym harmonogramem.”.

§ 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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