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UCHWAŁA NR XLVII/444/17
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/306/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1289) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXII/306/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki zmienia się treść § 5, który otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i worki opisane i
oznakowane w następujący sposób:
1) pojemniki i worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem "Papier" – zbiórka papieru i tektury, w
tym papieru i tektury opakowaniowej;
2) pojemniki i worki koloru zielonego, oznaczone napisem "Szkło" – zbiórka szkła białego i kolorowego;
3) pojemniki i worki koloru żółtego oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne" – zbiórka opakowań z tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych oraz metalu;
4) pojemniki i worki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio" – zbiórka odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.
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