PROJEKT
UCHWAŁA NR………….
RADY GMINY SIERADZ
z dnia……………. 2017 r.
w sprawie zmian uchwały Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Sieradz z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/113/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust 2 lit. a otrzymuje brzmienie: ,,szkło”;
2) § 5 ust 2 lit. b otrzymuje brzmienie: ,,papier”;
3) § 5 ust 2 lit. c otrzymuje brzmienie: ,,odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów”;
4) § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie: ,,co najmniej dwa razy na kwartał - odpadów selektywnie zebranych
zgromadzonych w workach, o odpowiedniej kolorystyce, w tym:
- metale i tworzywa sztuczne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Sieradzu

Tadeusz Jasek

Uzasadnienie
Zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest faktem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Sporządził: Karol Mizerski

