
UCHWAŁA NR XXXVI/239/2021 
RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów 

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 (test jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888,1648), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 06 października 2020 roku 
w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów, (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2020 r. poz. 5670) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 14 ust.1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) zbierane są 
w pojemnikach na terenie nieruchomości oraz przekazywane podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów - 
nie rzadziej niż raz w miesiącu,”. 

2. § 14 ust. 1 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: ,,bioodpady powinny być zbierane i gromadzone 
w pojemnikach, w tym workach na terenie nieruchomości oraz przekazywane podmiotowi uprawnionemu do 
odbioru odpadów – nie rzadziej niż raz w miesiącu, lub kompostowane w przydomowych kompostownikach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żarnów 

 
 

Mirosław Bubis 
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