UCHWAŁA NR XXXII/221/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Łowicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250 i 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łowiczu, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2710) wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 1:
a) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego
zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących
frakcji odpadów komunalnych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) zużytych opon;
7) szkła bezbarwnego i kolorowego;
8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji;
9) papieru i tektury;
10) odpadów zielonych;
11) opakowań wielomateriałowych;
12) metali;
13) tworzywa sztucznego;

14) zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z
części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć w miarę możliwości
na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych
części nieruchomości.”;
2) W rozdziale 4:
a) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły
zagrożenia dla otoczenia.
2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba
że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to
nieuzasadnione.”,
b) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Osoba utrzymująca zwierzę domowe
zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu
publicznym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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