
 

Uchwała Nr XXX/ … /2021 

Rady Gminy Skierniewice 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Skierniewice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia               

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 i z 2021 r. 

poz. 1038) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku             

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje: 

 § 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 

22 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Skierniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego. z 2020 r. poz. 5195) 

wprowadza się następujące zmiany: 

§10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, jeżeli na nieruchomości 

zamieszkuje: 

a) od 1 do 5 osób – minimalna pojemność 240 l, 

b) powyżej 5 osób – minimalna pojemność 480 l;” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa  Łódzkiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                               Witold Baranowski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do 

Uchwały Nr XXX/ … /2021 

Rady Gminy Skierniewice 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 
 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Skierniewice 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku               

na terenie Gminy Skierniewice wynika z konieczności doprecyzowania niektórych jej 

zapisów, w szczególności dotyczących minimalnej pojemności pojemnika bądź worka                   

do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

 Przedłożony projekt uchwały przewiduje zwiększenie minimalnej pojemności 

pojemnika bądź worka do zbierania odpadów metali i tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób z 240 litrów              

na 480 litrów. 

 Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale wynika z dokonanej przez Referat 

Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skierniewice analizy funkcjonowania 

nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wypływających z niej 

wniosków, jak również w celu uwzględnienia zgłaszanych potrzeb mieszkańców. 

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                   

i porządku w gminach, projekt regulaminu został przedłożony do zaopiniowania 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w  Skierniewicach. Organ opiniujący 

zaopiniował projekt pozytywnie.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskuje się o podjęcie w/w uchwały.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


