UCHWAŁA NR XLVI/305/2017
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Sieradz
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 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz na podstawie 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 i 2056), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz (Dz.Urz.
Województwa Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty

sprzęt

elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
zebrane w sposób selektywny, popioły i żużle z palenisk domowych.”
2) §4 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy
stosować pojemniki oraz worki o kolorystyce i odrębnych oznaczeniach, znormalizowane i przystosowane do
opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje

się pojemniki oraz worki o następującej

kolorystyce i oznaczeniach, z przeznaczeniem na:
a) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - pojemniki lub worki koloru zielonego
oznaczone napisem „Szkło”,
b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury - pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”,
c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemniki
lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemniki lub
worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” .”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
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§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu
Mirosław Antoni Owczarek
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