
UCHWALA NR XXVIIl/165/13 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 6 maja 2013 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kowiesy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. li I I, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z20ll r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z2012 r. poz. 
567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. I i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku ·v gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/144/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy wprowadza się następujące zmiany: 

I)§ 4 ust. I pkt I otrzymuje brzmienie: 

„I) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdz. 3 urządzenia slużące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, chyba, że obowiązek ten przejmie gmina"; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9 Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych: 

I) papierów, metali, tworzyw sztucznych, w tym opakowań PET i opakowań wielomateriałowych; 
2) szkła, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe; 

jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta: 

a) nie więcej niż cztery osoby- w rozmiarze 60 L; 

b) nie więcej niż 8 osób- w rozmiarze 90 L; 

c) powyżej 8 osób - w rozmiarze 120 L. 

3) odpady z remontów niezależnie od liczby osób korzystających, co najmniej I pojemnik 1100 L; 
4) zaleca się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach"; 
3) skreśla się § I O ust. l; 

4) § 11 ust. I pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku (wiosną i jesienią) w terminach ustalonych 
w harmonogramie przez przedsiębiorcę lub w okresach między wystawkami przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych"; 

5) § 11 ust. I pkt 9 otrzymuje brzmienie : 
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„9) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone - zbierać i zagospodarować we własnym 
zakresie w kompostownikach przydomowych; nie zagospodarowane we własnym zakresie gromadzić 
w pojemnikach lub workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „bio" i przekazywać przedsiębiorcy 
w miarę potrzeby, tak by nie nastąpiło ich przepełnienie lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych"; 

6) § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kowiesy znajduje się 
w miejscowości Wędrogów. Harmonogram dotyczący dni i godzin otwarcia Punktu będzie dostępny dla 
mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowiesy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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