
UCHWAŁA NR LXV/536/23 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 17 marca 2023 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, 2797; z 2023 r. poz. 1549) - po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi właściwego dla Powiatu Łódzkiego - 
Wschodniego, Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXVI/295/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2021 r. poz. 1528) w ten sposób, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Andrespol, stanowiącym załącznik do ww. uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Rozdziale 1, w § 1.1. zmienia się treść pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „5) usuwanie zbędnego 
materiału budowlanego i materiału rozbiórkowego z gospodarstw domowych.”; 

2) W Rozdziale 2, w § 2.1. zmienia się treść pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: 

a) „1) selektywnej zbiórce podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół z palenisk domowych, 
odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, użyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, odpady 
tekstyliów i odzieży;”, 

b) „3) właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do PSZOK następujące odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny: przeterminowane leki, chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe w tym meble, zużyte opony od samochodów osobowych, odpady budowlane 
i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady 
tekstyliów i odzieży.”; 

3) W Rozdziale 6, w § 14 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Dane adresowe PSZOK oraz 
godziny jego funkcjonowania podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Andrespol www.bip.andrespol.pl.”; 

4) W Rozdziale 6, w § 15 zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku 
odprowadzania nieczystości ciekłych z osadników w przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel 
nieruchomości powinien pozbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu 
się urządzenia, nie rzadziej jednak niż raz na rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 
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http://www.bip.andrespol.pl/


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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