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UCHWAŁA NR XXIV/156/17
RADY GMINY ŁUKOWICA
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica” .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016r poz.446,poz.1579, poz. 1948, z 2017r poz.730, poz.935), art.4 ust.1 ustawy z dnia
13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017r poz.1289 ) oraz art.4 ust.1
i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tj. Dz. U. z 2017r poz.1523), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Limanowej ,Rada Gminy Łukowica u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica”, uchwalonego Uchwałą
Nr XIII/79/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 4 kwietnia 2016r w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica” (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2016r poz.2515), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 7, w ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w przeznaczonych do tego
pojemnikach lub w kolorowych workach:

celu w kolorowych

a) koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” – odpady z papieru, w tym
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”- odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła,
c) koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
e) koloru czarnego – pozostałe odpady zmieszane”;
2) w§ 22, w pkt.4 wyrazy: „raz w roku” zastępuje się wyrazami : „dwa razy w roku”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2017r.
Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica
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