
Projekt 
 
z dnia  25 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta 
Radomska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1,2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomsku, uchwala się co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr XXII/245/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 października 2020 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku ma terenie gminy - Miasta Radomska ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2020 r. poz. 6101) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu 
pieszych, pojazdów oraz nieutrudniający spływu wody do kanalizacji deszczowej”; 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie na 
terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia 
wód i gleby”; 

3) § 5 ust.1 pkt 20) otrzymuje brzmienie: 
„20) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki o pojemności minimalnej 40 l wykorzystywane 
w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki o pojemności minimalnej 1100 l wykorzystywane zarówno 
w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej (system wielopojemnikowy, powszechnie zwany 
"gniazdami"): 

a) pojemnik lub worek zielony na szkło, 
b) pojemnik lub worek niebieski na papier i tekturę, 
c) pojemnik lub worek żółty na metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 
d) pojemnik lub worek brązowy na bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne, 
e) pojemnik lub worek szary na bioodpady stanowiące odpady z pielęgnacji ogrodów i parków”; 

4) skreśla się § 8; 
5) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz 
opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury może się dodatkowo odbywać poprzez oddawanie tych 
odpadów do publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
położonych na terenie gminy - Miasta Radomska, o pojemności minimalnej 1100 l (dzwony)”; 

6) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach oraz terenach zielonych. Nie 
dotyczy to oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

z dniem 31 grudnia 2020 r. 
 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Rafał Dębski 
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