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UCHWAŁA NR v/32l15
RADA GMINY ŁANIĘTA
zdnia31 marca2015 roku

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr XVIV921201ż, doĘczącej przyjęcia ooRegulaminu utrrymania czystościi
porządku na terenie Gminy Łanięta"
Na podstawie art. l8 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z20l3r" poz. 594, zm. poz. 645 i poz.l3l&, z20l4 r. poz.379 i poz. 107ż)
oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U.
z20I3 r. poz. 1399, zm. poz. 1593: z20I5 r. poz.87 i l22), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego Rada Gminy w Łaniętach uchwala, co następuje:
,,regulaminie utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Łanięta" ptzyjętym uchwałą Nr
XVIV92l20l2 z dnia 19 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3377 , zm, Dz. Urz. Woj . Łódzkiego z
2013 r. poz. 1918) wprowadza się następujące zmiany:
1) w§ 8ust. 1pkt.3 otrzymujebrzmienie:
zuSe
baterie i akumulatory oraz zufuty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony- zbiqać i przekazywać
,,3)
do punktu selektywnego zbierania odpadów, wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy, co najmniej dwarazy w
roku;"

§ 1. W

ż)

w§ 8ust. 1dodajęsiępkt. Bwbrzmieniu:
odpady z nieruchomości, na których zrajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyj no-wypoczynkowe- r az na trzy mies iące "
3) w§ 8dodajęsięust.3 wbrzmieniu:
3.
Selektywnie
zbierane odpady komunalne, takie jak: zlĄĄe baterie i akumulatory, chemikalia, zlffi sprzęt
,,
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zuĄĄe
opony, odpady zielone, zlżryte oleje, opakowania szklane, papier, metale, tworz}rva sńlczne, opakowania
wielomateriałowe, właścicielenieruchomości mogą również ptzekarywać do gminnego Punktu Selekrywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na nieruchomości położonej we wsi Łanięta Nr 21, rv,tanej dalej PSZOK",

,, 8)

;

§ 2.

Wykonanie

uchwĄ powierza

się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódńwa Łodzkiego
upływie 14 dni orazlatablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta.
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