
UCHWAŁA NR XXXI/177/2013
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 22 marca 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 gmi¬nach (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 stanowiący 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/161/2013Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013 rokuw sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Pęczniew)wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 5.2. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarczasą zobowiązani do wyposażenia ich w pojemniki do 
gromadzenia odpadów komunalnych.” 

2. § 7ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 7ust. 2 Właściciele nieruchomości z zastrzeżeniem § 9ust. 3 mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności 
uwzględniającej częstotliwość i sposóbpozbywania się odpadów z nieruchomości.” 

3. § 9ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 9.3. Właściciele nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza i inna działalność zobowiązani są dostosować 
pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, przy zastosowaniu następujących norm: 

a) dla szkół i przedszkoli- 1 litr na każdego ucznia, dziecko i pracownika; 

b) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniejniż jeden pojemnik 120 litrów na każdy lokal; 

c) dla lokali gastronomicznych - 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniejniż jeden pojemnik 120 litrów na każdy lokal; 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych, sklepów, hurtowni, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic 
dla zwierząt, aptek i punktówaptecznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej - 10 litrów na osobę, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 
litrów na każdy lokal; 

e) dla pozostałych nieruchomości (np. domki letniskowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne) funkcjonujących sezonowo, określa się 
minimalną wielkość pojemnika 120 litrów na każdą nieruchomość.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

Jerzy Zych
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