
UCHWAŁA NR XLVIII/494/14
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. 

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 2013 r. poz 594,zmiany z 2013 poz. 645 i 1318,z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 2013 r. poz. 1399 zmiana 
z 2013 poz 1593, zmiany z 2011 r. Nr 152 poz, 897, z 2012 r. poz. 951, 2013 r. poz. 21) Rada Miejska 
w Kamieńsku po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, , uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/332/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 9.  ust. 1. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: ,,6) szkło i tworzywa sztuczne winny być zbierane w pojemnikach na 
terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się 
pojemników, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu ;" 

2) § 9.  ust. 1. pkt.7 otrzymuje brzmienie: ,,7) metale, papier, w tym tektura i opakowania 
wielomateriałowe winny być zbierane w pojemnikach na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy 
odpadów z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie się pojemników, nie rzadziej jednak niż raz 
w miesiącu ;„ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 
01 stycznia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik
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