
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/194/2013 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 3 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew” 

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

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 

40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 

Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. 

poz. 21, 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach Rada 

Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:  

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew” (zm. uchwała Nr XXIX/161/2013 Rady Gminy 

Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-

renie Gminy Pęczniew, zm. uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) § 4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1) wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do gromadzenia od-

padów;”;  

2) § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

„2. Właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 mają 

obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 

pozbywania się odpadów z nieruchomości.”;  

3) w § 8 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:  

„6) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3.”;  

4) § 9 ust. 2 skreśla się;  

5) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:  
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„§ 10.1. Właściciele nieruchomości winni prowadzić selektywne zbieranie w opisanym niżej zakresie 

i przekazywać do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:  

1) odpady opakowaniowe oraz złom (metale) - zbierane w workach o odpowiedniej kolorystyce określo-

nej w § 8 ust. 1 pkt 4 regulaminu;  

2) 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) zużyte baterie i akumulatory - zbierane zgodnie z harmonogramem;  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zgodnie z harmonogramem;  

5) chemikalia – zgodnie z harmonogramem;  

6) drobne odpady budowlane, rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót bu-

dowlanych – zgodnie z harmonogramem;  

7) zużyte opony - zgodnie z harmonogramem;  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zasady postępowania określają odrębne przepisy;  

9) bioodpady niezagospodarowane na nieruchomości we własnym zakresie winny być przekazywane wła-

snym transportem do punktu selektywnego zbierania.  

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, można bezpośrednio przekazać do punktów 

selektywnego zbierania zlokalizowanych na terenie Gminy Pęczniew, których lokalizacja zostanie okre-

ślona i podana do publicznej wiadomości.  

3. Odpady zielone - należy kompostować w przydomowych kompostowniach.”;  

6) § 13 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą:  

a) w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych – 1 raz w miesiącu,  

b) w przypadku budynków wielolokalowych – 2 razy w miesiącu;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Gminy Pęczniew: 

Jerzy Zych 
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