
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/148/2016 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 samorzą-

dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466)  i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/80/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowe-

go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew (Dz. Urz. Woj.  

Łódz. z 2015 r. poz. 5585) dokonuje się następujących zmian: 

1) § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wy-

korzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe spod posesji, przy czym w przypadku Rodzin-

nych Ogrodów Działkowych (ROD) będzie to jeden ustalony punkt na terenie ROD, w przeznaczo-

nych na ten cel pojemnikach: 

a) w miesiącach styczeń-marzec, listopad, grudzień- jeden raz w miesiącu, 

b) w pozostałych miesiącach- dwa razy w miesiącu.”; 

2) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  zbierane przez  właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieru-

chomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przeznaczonych na ten cel wor-

kach, przy czym w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych będą to kontenery ustawione  

w jednym punkcie na terenie ROD -  odbierane będą jeden raz w miesiącach marzec, maj, czerwiec, 

lipiec, sierpień, październik, grudzień.”; 

3) w § 2 skreśla się ust. 4 pkt 2; 

4) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów: 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 40 kg na osobę na rok; 
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2) od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i od właścicieli nieruchomo-

ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ilości do 40 kg na nieruchomość na 

rok.”; 

5) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady wiel-

kogabarytowe odbierane będą w specjalnie utworzonych punktach zgłoszonych wcześniej przez miesz-

kańców– dwa razy w roku lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- w momencie prze-

pełnienia.”; 

6) w § 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości 

dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości oznaczonej nu-

merem posesji lub numerem ewidencyjnym działki, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.”; 

7) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Szczegółowe terminy odbioru odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1, ust. 2 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. Harmonogram określa-

jący terminy odbiorów ww. odpadów zostanie dostarczony mieszkańcom oraz zostanie udostępniony w 

sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew i na stronie internetowej Urzę-

du Gminy Pęczniew: www.peczniew.pl.  Szczegółowe terminy odbioru odpadów, o których mowa w § 2 

ust. 5 zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

8) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposaże-

nia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych  o pojemności minimalnej 

określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

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

Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 
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