DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 10007

Data: 2019-08-22 09:49:35

UCHWAŁA NR 120/XII/2019
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 11 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lesznowola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2019 r., poz. 506) 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. 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 492/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały ((Dz. Urzęd. Woj. Maz. 2017, poz. 7384), zmienionej uchwałą
Nr 519/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. 2017, poz. 10069) oraz uchwałą
Nr 704/XLIX/2018 z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. 2018, poz. 11666) wprowadza się
następujące zmiany: W § 3:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do pojemników/worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów kuchennych
pochodzenia roślinnego (kolor brązowy, oznaczonych napisem „Bio”, wrzuca się:
1) odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki,
2) resztki ugotowanych warzyw;
3) skorupki jajek;
4) resztki produktów mlecznych;
5) resztki jedzenia pochodzenia roślinnego;
6) fusy po kawie, herbacie;nie wolno wrzucać:
1) zepsutej żywności;
2) resztek jedzenia w płynie, w tym m.in. olejów jadalnych;
3) mięsa i padliny;
4) kości i odchodów zwierzęcych”;
2) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Do pojemników/worków przeznaczonych na odpady pochodzenia roślinnego pochodzące
z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów – zielone, kolor pojemnika/worka – brązowy.wrzuca się:
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1) skoszoną trawę, liście i kwiaty,
2) trociny i korę drzew,
3) drobne gałęzie drzew i krzewów,
4) przycięte krzewy i łodygi,
5) chwastynie wolno wrzucać:
1) piasku i innych odpadów z czyszczenia placów, podjazdów i ulic
2) darni zanieczyszczonej ziemią,
3) ziemi i kamieni,
4) kości i odchodów zwierzęcych,
5) leków,
6) popiołu z węgla kamiennego,
7) drewna impregnowanego,
8) płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
9) innych odpadów komunalnych aniżeli odpady zielone (w tym niebezpiecznych).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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