
 

 

UCHWAŁA NR XXII/137/2017 

RADY GMINY STRZELCE 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr  XVI/97/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 czerwca 2016 roku  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce,  

zmienionej uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 28 grudnia 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr  XVI/97/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 czerwca 2016 roku  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948,z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

250, poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1920) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Kutnie Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 czerwca 2016 roku w spra-

wie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce (Dz. Urz. Woj. Łódz-

kiego z 2016 r., poz. 3143), zmienionej uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XVI/97/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2017 r., poz. 383),wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale 3 § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l,  240 l  - w kolorze czarnym, oznaczone napisem 

„ZMIESZANE”;”. 

2. W rozdziale 3 § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pojemniki/worki: 

a) w kolorze niebieskim na: papier i tekturę, oznaczone  napisem „PAPIER”, 

b) w kolorze żółtym na:  metale, tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe, oznaczone napisem 

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

c) w kolorze zielonym na: szkło (bezbarwne i kolorowe), oznaczone  napisem „SZKŁO”, 

d) w kolorze brązowym na: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, odpady zielone, oznaczone napisem „BIO”.”. 

3. W rozdziale 3 § 5 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 l (± 240 l) - w kolorze czarnym, oznaczone napi-

sem „ZMIESZANE”;”. 
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4. W rozdziale 3 § 5 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pojemniki/worki: 

a) w kolorze niebieskim na: papier i tekturę, oznaczone  napisem „PAPIER”, 

b) w kolorze żółtym na:  metale, tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe, oznaczone napisem 

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

c) w kolorze zielonym na: szkło (bezbarwne i kolorowe), oznaczone  napisem „SZKŁO”, 

d) w kolorze brązowym na: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, odpady zielone, oznaczone napisem „BIO”.”. 

5. W rozdziale 3 § 5 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) selektywny system zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na nowych zasa-

dach wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku, po wygaszeniu obowiązującej umowy zawartej 

pomiędzy Gminą Strzelce a firmą odbierającą odpady.”. 

6. W rozdziale 3 § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

tj. placówek oświatowych, placówek użyteczności publicznej, podmiotów prowadzących działalność gospo-

darczą oraz dla nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo, przewiduje się następujące rodzaje pojemni-

ków: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kontenery typu FLD 5; 

3) kontenery typu KP 7; 

4) pojemniki z tworzywa sztucznego, które oznaczono odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego ro-

dzaju selektywnie zbieranego odpadu o pojemności 60 l, 120 l, 240 l; 

5) dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów stosuje się pojemniki  o następującej kolorystyce i nazew-

nictwie: 

a) niebieski z przeznaczeniem na: papier i tekturę, oznaczony napisem „PAPIER”, 

b) żółty z przeznaczeniem na:  metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, oznaczony 

napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

c) zielony z przeznaczeniem na: szkło (bezbarwne i kolorowe), oznaczony napisem „SZKŁO”, 

d) brązowy z przeznaczeniem na: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowa-

niowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, oznaczony napisem „BIO”; 

6) pojemniki na odpady zmieszane - w kolorze czarnym, oznaczone napisem „ZMIESZANE.”; 

7) rozpoczęcie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na nowych zasadach se-

lektywnego zbierania będzie uzależniona od terminu ważności posiadanych umów na odbieranie lub 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Umowy zawarte na czas określony lub nieo-

kreślony zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerw-

ca 2021 roku.”. 

7. W rozdziale 4 § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) papier i tektura - 1 raz na miesiąc - tylko miejscowość Strzelce; 

2) papier i tektura - 1 raz na miesiąc, z wyłączeniem miesiąca stycznia i lutego - pozostałe miejscowości; 

3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc - tylko miejscowość 

Strzelce; 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3186



4) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc, z wyłączeniem miesią-

ca stycznia i lutego - pozostałe miejscowości; 

5) szkło (bezbarwne i kolorowe) -1 raz na miesiąc - tylko miejscowość Strzelce; 

6) szkło (bezbarwne i kolorowe) - 1 raz na 2 miesiące, z wyłączeniem miesiąca stycznia i lutego - pozo-

stałe miejscowości; 

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

odpady zielone - 6 razy w roku w miesiącach od kwietnia do września  1 raz w miesiącu - tylko miej-

scowość Strzelce.”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 lipca 2017 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Strzelce 

 

 

Stanisław Kruglak 
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