UCHWAŁA NR XLIV/267/21
RADY MIEJSKIEJ W BŁASZKACH
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888, zm. z 2020 r., poz. 2320, z 2021 r., poz. 1648)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, Rada Miejska
w Błaszkach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała nr XXXII/200/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ,,Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki;
2) uchwała nr XXXIX/237/21 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/200/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ,,Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błaszek.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/267/21
Rady Miejskiej w Błaszkach
z dnia 25 listopada 2021 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BŁASZKI
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Błaszki zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych:
a) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) metal i odpady opakowaniowe z metalu,
c) tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
d) szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe
f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) 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 igły i strzykawki,
n) odpady tekstyliów i odzieży,
o) popiół z palenisk domowych
p) odpady niebezpieczne będące odpadami komunalnymi
2) przekazywanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określonym dalej jako PSZOK,
który Gmina Błaszki utworzy do dnia 31 grudnia 2023 r., odpadów komunalnych zebranych w sposób
selektywny, o których mowa w pkt 1). Odpady, które będą dostarczane do PSZOK należy umieszczać
w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych
rodzajów odpadów. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w pkt 1) w formie zmieszanej,
dostarczający odpady jest zobowiązany do ich sortowania w PSZOK, jeśli odmówi ich posortowania osoba
obsługująca Punkt może odmówić ich przyjęcia.
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§ 2. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego należy przeprowadzać w sposób niezagrażający istniejącej zieleni i nieutrudniający ruchu pieszych
i pojazdów.
§ 3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się pod warunkiem niedoprowadzania do zanieczyszczenia środowiska i w sposób nieutrudniający
innym osobom korzystania z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D1F9F3B3-468D-4D0A-9C31-9468333B1D91. Podpisany

Strona 1

Rozdział 2
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków, utrzymanie pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 4. 1. Ustala się następującą pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenie Gminy Błaszki:
1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych;
2) kosze uliczne o pojemności 10 l i 60 l;
3) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 l;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 l, 240 l, 340 l, 660 l, 1100 l;
5) inne pojemniki i worki.
2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach w zabudowie wielorodzinnej ustala się
pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 340 l, 660 l, 1100 l, oznakowane odpowiednio rodzajem frakcji odpadów
jakie należy w nich gromadzić.
3. Dla terenów o zabudowie jednorodzinnej ustala się worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
o pojemności 120 l, z oznakowaniem UM Błaszki zawierające nazwę głównych frakcji odpadów, które należy
w nich gromadzić oraz w odpowiednim kolorze według następującego podziału:
a) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - kolor niebieski z napisem ,,Papier",
b) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - kolor żółty z napisem ,,Metale i tworzywa
sztuczne",
c) odpady tekstyliów i odzieży - kolor fioletowy z napisem „Tekstylia".
4. Do odbioru popiołu z palenisk domowych określa się jeden pojemnik o pojemności 120 l dla jednej
nieruchomości, oznakowany napisem "POPIÓŁ". Ustala się odbiór popiołu od właścicieli nieruchomości
wyłącznie po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. Właściciel we
własnym zakresie zaopatruje nieruchomość w odpowiednio oznakowany pojemnik.
5. Do odbioru szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpadów opakowaniowych ze szkła z nieruchomości
jednorodzinnych określa się pojemnik o pojemności 120 l, w kolorze zielonym, oznakowany napisem
"SZKŁO",
6. Do odbioru odpadów ulegających biodegradacji określa się pojemnik o pojemności 240 l, w kolorze
brązowym, oznakowany napisem "BIO",
7. Do odbioru przeterminowanych leków określa się pojemniki o pojemności 60 l oznakowane napisem
"PRZETERMINOWANE LEKI„ odpowiednio zabezpieczone i usytuowane w aptekach i ośrodkach zdrowia
znajdujących się na terenie Gminy Błaszki,
8. Do odbioru odpadów niekwalifikujących 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 igły i strzykawki specjalistyczne, określa się odpowiednio
zabezpieczone pojemniki, oznakowane napisem "ZUŻYTE IGŁY I STRZYKAWKI" usytuowane w aptekach
i ośrodkach zdrowia znajdujących się na terenie Gminy Błaszki”
§ 5. Ustala się minimalne pojemności pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości, gdzie znajdują się domy mieszkalne ustala się 30 l na jednego mieszkańca miasta i wsi,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l dla jednej nieruchomości.
2) dla pozostałych nieruchomości pojemność pojemników uzależnia się od liczby osób korzystających z tych
pojemników w taki sposób, że:
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a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l
na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
b) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika,
d) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l,
e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l,
f) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l,
i) dla domów opieki, pensjonatów, hoteli itp. - 20 l na jedno łóżko,
j) dla ogródków działkowych 120 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października
każdego roku i 5 litrów poza tym okresem.
3) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
4) określa się rodzaje i warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
a) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
- kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, ciągach
komunikacyjnych, parkach oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób
niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych,
- kosze uliczne na przystankach autobusowych umieszcza się w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
b) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła i opakowań szklanych, papieru i tektury oraz opakowań
z papieru i tektury, a także tworzyw sztucznych odpowiednio oznakowane opisowo i znakiem
graficznym.
§ 6. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być tak rozmieszczone na
danej nieruchomości, aby:
1) stworzyć warunki utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez
dokonywanie przez właścicieli nieruchomości okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, umożliwiającego dalsze użytkowanie. Ponadto pojemniki
powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu nie rzadziej niż 1 raz na pół roku oraz
naprawie i konserwacji nie rzadziej niż 1 raz na rok.
2) umożliwić ich opróżnianie przez podmiot odbierający odpady komunalne.
2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
poprzez ich regularne sprzątanie nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.

Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
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a) odpady zmieszane
- dla terenów wiejskich - co miesiąc,
- dla terenu miasta - w okresie od kwietnia do października- co 2 tygodnie, w okresie od listopada do
marca - co miesiąc,
b) wymienione odpady zbierane selektywnie: papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
metal i odpady opakowaniowe z metalu, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - co miesiąc,
c) zużyte opony - na indywidualne zgłoszenie,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - na indywidualne zgłoszenie,
e) zużyte baterie i akumulatory - na indywidualne zgłoszenie ,
f) przeterminowane chemikalia - na indywidualne zgłoszenie,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - na indywidualne zgłoszenie,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - na indywidualne zgłoszenie,
i) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
- dla terenów wiejskich - co miesiąc,
- dla terenu miasta - co tydzień,
j) odpady tekstyliów i odzieży - 1 raz w roku,
k) popiół z palenisk domowych - co miesiąc w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
l) odpady niebezpieczne będące odpadami komunalnymi - na indywidualne zgłoszenie.
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane - w okresie od kwietnia do października - co tydzień, w okresie od listopada do marca
- co 2 tygodnie,
b) wymienione odpady zbierane selektywnie: papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
metal i odpady opakowaniowe z metalu, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - co 2 tygodnie
c) zużyte opony - na indywidualne zgłoszenie,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - na indywidualne zgłoszenie,
e) zużyte baterie i akumulatory - na indywidualne zgłoszenie,
f) przeterminowane chemikalia - na indywidualne zgłoszenie,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - na indywidualne zgłoszenie,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - na indywidualne zgłoszenie,
i) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - co tydzień,
j) odpady tekstyliów i odzieży - co pół roku,
k) popiół z palenisk domowych - co miesiąc w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
l) odpady niebezpieczne będące odpadami komunalnymi - na indywidualne zgłoszenie.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) z przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Błaszki - co miesiąc
2) z koszy miejskich na terenie miasta Błaszki - co tydzień
3) z koszy w parkach miejskich na terenie miasta Błaszki - 2 razy w tygodniu;
4) z targowisk - w każdym dniu targowym, bezpośrednio po zaprzestaniu handlu na targowisku;
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5) przeterminowane leki z aptek i ośrodków zdrowia - na indywidualne zgłoszenie apteki lub ośrodka
zdrowia, nie częściej niż co 2 miesiące.
6) 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 igły i strzykawki specjalistyczne z aptek i ośrodków zdrowia - na indywidualne
zgłoszenie apteki lub ośrodka zdrowia, nie częściej niż co 2 miesiące.
§ 8. 1. Odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy pozbywać się poprzez umożliwienie ich
odbioru firmie odbierającej, zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Błaszki oraz
częstotliwością podaną w § 7.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w odniesieniu do poszczególnych odpadów komunalnych:
1) odpady zmieszane oddajemy w pojemnikach spełniających wymagania niniejszego Regulaminu;
2) odpady zbierane selektywnie oddajemy w pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych spełniających wymagania niniejszego Regulaminu;
3) odpady wielkogabarytowe wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem odbioru
z firmą odbierającą;
4) odpady budowlane i remontowe wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem
i sposobem odbioru z firmą odbierającą;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym
terminem odbioru z firmą odbierającą;
6) zużyte opony wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem odbioru z firmą
odbierającą;
7) przeterminowane chemikalia wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem
odbioru z firmą odbierającą;
8) zużyte baterie i akumulatory wystawiamy do odbioru zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem
odbioru z firmą odbierającą;
§ 9. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, odpady ulegające
biodegradacji, mogą być kompostowane w kompostowniku przydomowym;
2. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym są częściowo
zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Właściciele nieruchomości korzystający z kompostowników przydomowych są zwolnieni w całości
z obowiązku posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji.
Odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości korzystających
z kompostowników przydomowych, objętych częściowym zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 10. Nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy pozbywać się przynajmniej co pół roku oraz
każdorazowo w przypadku zagrożenia przepełnienia się zbiornika i groźby wylania się nieczystości ciekłych na
powierzchnię.

Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne powinny być w maksymalny sposób
wykorzystane we własnym zakresie np. poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
§ 12. W celu usprawnienia procesu selekcji odpadów komunalnych wskazane jest aby maksymalnie
opróżniać opakowania z pozostałości produktów w nich zawartych oraz redukować objętość odpadów
komunalnych przed ich wyrzuceniem do worka bądź pojemnika.
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Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) prowadzenia psów na smyczy podczas korzystania z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających
z psów przewodników oraz osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia im usunięcie takich
zanieczyszczeń;
3) dołożenia starań w celu zapobiegania przed zanieczyszczeniem przez zwierzęta domowe terenów
przeznaczonych do użytku publicznego takich jak: place zabaw i gier oraz piaskownic dla dzieci.

Rozdział 6
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki nad
tymi zwierzętami;
2) zapewnienia odpowiednich instalacji
utrzymywaniem tych zwierząt;

do

gromadzenia

i usuwania

nieczystości

powodowanych

3) utrzymywania tych zwierząt w sposób zapewniający ich dobrostan;
4) utrzymywania tych zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia ludzi i w sposób
zapewniający minimalizację uciążliwości powodowanych przez te zwierzęta w stosunku do otoczenia.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach, które są oznaczone w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
jako
tereny
wyłączone
z produkcji
rolnej.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Błaszki:
1) obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi;
2) obszary zajęte pod lokale gastronomiczne;
3) obszary zajęte pod obiekty handlowe branży spożywczej;
4) obszary zajęte pod magazyny żywności i płodów rolnych;
5) obszary zajęte pod zakłady przetwórstwa żywności;
6) obszary , na których zlokalizowane są gospodarstwa rolne i hodowlane.
2. Wyznacza się terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji:
1) od 15 marca do 1 kwietnia każdego roku;
2) od 15 listopada do 1 grudnia każdego roku.
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UZASADNIENIE
Biorąc pod uwagę zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
regulujące częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych i ulegających biodegradacji. Art. 6r ust. 3b
w/w ustawy daje możliwość w gminach miejsko-wiejskich, w części wiejskiej zmniejszyć częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów w miesiącach od kwietnia do października. W związku z tym
niniejszy projekt uchwały ma na celu zmianę częstotliwości odbioru w/w odpadów na terenie wiejskim.

W związku z planowaną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie
Błaszki aktualnie otrzymano pozwolenie na budowę PSZOK. Ponadto Gmina Błaszki złożyła wniosek o
dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020. Proces pozyskiwania dofinansowania został opóźniony ze względu na pandemię, co
wpłynęło na planowany termin utworzenia PSZOK.

Odnosząc się do powyższego niniejszy projekt wprowadza tekst jednolity Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Błaszki, uchylając poprzednie uchwały.

Zgodnie z ustawą projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sieradzu i uzyskał pozytywną opinię. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
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