
 

 

UCHWAŁA NR IV/23/2015 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/195/2013 Rady gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie szcze-

gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła-

ściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zm. uchwała nr III/16/2014 z dnia 

30 grudnia 2014 roku), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Odpady zbierane selektywnie: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier, metale, tworzywa sztuczne  

i opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady z możliwością identyfikacji zbierane w przeznaczonych 

na ten cel workach odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - raz na dwa miesiące.”. 

§ 2. Traci moc uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.   

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pęczniew 

Jerzy Zych 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lutego 2015 r.

Poz. 279
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