
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 19 października 2016 r. 

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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 listopada 2015 roku  

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

następujące zmiany: 

1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

odpadów z wyłączeniem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieru-

chomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”; 

2) w § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów o następujących kolorach: 

a) zielone - z przeznaczeniem na odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 

b) niebieskie - z przeznaczeniem na odpady z papieru i tekturę, 

c) żółty - z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzy 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomate-

riałowe, 

d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnie-

niem bioodpadów, bezbarwne i przezroczyste- z przeznaczeniem na pozostałe odpady, aby moż-

liwa była ich identyfikacja;”; 

3) w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) określa się minimalną pojemność pojemnika dla nieruchomości na których znajdują się domki letni-

skowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na 120 litrów 

przy czym dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 1100 litrów.”; 

4) § 12 ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 
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„c)  od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe spod posesji, przy czym w przypadku Ro-

dzinnych Ogrodów Działkowych będzie to jeden ustalony punkt, w przeznaczonych na ten cel po-

jemnikach: 

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

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

5) § 14 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomo-

ści zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub in-

ne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z harmonogramem; 

2)  właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letni-

skowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani 

umieścić pojemniki wypełnione odpadami zgodnie z harmonogramem na chodniku poza ogrodze-

niem nieruchomości oznaczonej numerem posesji lub numerem działki ewidencyjnej, w miejscu 

umożliwiającym swobodny dojazd;”; 

6) w § 14 skreśla się pkt 3. 

§ 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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