
UCHWAŁA NR XXXVI/368/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice 

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 10. ust. 1 pkt. 1 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„odpady niesegregowane (zmieszane) - jeden raz w miesiącu;”.. 

§ 10. ust. 1 pkt. 1 lit. c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„bioodpady, stanowiące odpady komunalne - w okresie V-IX - dwa razy w miesiącu, w okresie X-IV - 
jeden raz w miesiącu, przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania wyniesie 
nie więcej niż 2880 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK, z zastrzeżeniem 
§12;”.. 

§ 10. ust. 1 pkt. 2 lit. c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:bioodpady, stanowiące odpady komunalne - 
w okresie IV-X - raz na tydzień, w okresie XI-III – dwa razy w miesiącu, przy czym ilość odebranych bioodpadów 
u źródła powstawania wyniesie nie więcej niż 2880 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia  25 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/176/2020 Rady Gminy Łodygowice 
z dnia 17 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

 
 

Czesław Wandzel 
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