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UCHWAŁA NR XIV/80/2015
RADY GMINY PĘCZNIEW
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe,
położonych na terenie Gminy Pęczniew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 1515) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz.1045,
poz. 1269), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
spod posesji w przeznaczonych na ten cel pojemnikach – 1 raz w miesiącu;
2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku budynków wielolokalowych spod posesji
w przeznaczonych na ten cel pojemnikach – 2 razy w miesiącu;
3) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z punktów tzw. gniazd wyznaczonych w danych miejscowościach:
a) w miesiącach styczeń-marzec, listopad, grudzień - jeden raz w miesiącu, z tym że w przypadku przepełnienia pojemników dodatkowo odpady zbierane będą po zgłoszeniu telefonicznym,
b) w pozostałych miesiącach - dwa razy w miesiącu, z tym że w przypadku przepełnienia pojemników dodatkowo odpady zbierane będą po zgłoszeniu telefonicznym.
2. Odpady zbierane selektywnie: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe:
1) zbierane w przeznaczonych na ten cel workach odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- raz na dwa miesiące;
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2) zbierane przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki wyznaczonych w danych miejscowościach tzw. gniazdach odbierane będą – raz na miesiąc.
3. Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone należy zagospodarować na nieruchomości na której zostały wytworzone lub gromadzić w kompostownikach. Odpady biodegradowalne niezagospodarowane na nieruchomości we własnym zakresie winny być przekazywane własnym transportem do punktu selektywnego
zbierania.
4. Z punktów tzw. gniazd usytułowanych w miejscowościach odbierane będą:
1) odpady typu szkło, plastik zbierane w sposób selektywny dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości;
2) odpady niesegregowane (zmieszane) dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
5. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą w specjalnie utworzonych punktach – dwa razy w roku lub w przypadku przepełnia
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w ilości
do 40 kg na osobę na rok.
7. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do ustawionych pojemników
w przychodniach, aptekach uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.
§ 3. 1. Szczegółowe terminy odbioru odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 2 pkt 1 i ust. 5,
będą określone w harmonogramie ustalonym przez Gminę Pęczniew z firmą wywozową, z którą Gmina Pęczniew zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości zamieszkałych, od których odpady będą odbierane.
2. Wykaz punktów zbiórki odpadów, o których mowa w § 2 ust. 3-7, będzie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda zebrana ilość
odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w § 2 ust 1 i 2.
§ 5. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:
1) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych
o pojemności minimalnej;
2) dostarczenia pojemników do zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz z selektywnej zbiórki
umieszczonych w punktach tzw. gniazd wyznaczonych w danych miejscowościach przeznaczonych dla
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać telefonicznie pod nr 43 678 15 19, elektronicznie - e-mail: ug_peczniew@wp.pl, pisemnie lub osobiście do Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana uchwała nr IV/23/2015 z dnia 26 stycznia
2015 roku).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew

Jerzy Zych

