
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/241/2021 
RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zduńska Wola 

Na podstawie art. 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 
poz. 2361), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola § 8 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 8. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do rozmieszcza pojemników na odpady 
komunalne na terenie nieruchomości której służą oraz do utrzymania ich w dobrym stanie technicznym 
i sanitarnym. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu myciu i dezynfekowaniu. 

2. Pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych 
powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez 
użytkowników. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom firmy wywozowej lub 
podmiotowi uprawnionemu dostęp do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
w czasie ustalonym w harmonogramie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie 
bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

4. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym poprzez bieżący nadzór tych miejsc tak, aby nie dochodziło do 
przepełnienia pojemników, porządkowaniu terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez 
usuwanie z otoczenia opadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone.”.. 

§ 2. W uchwale nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola § 12 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 12. Obowiązek utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy 
drogi. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych w szczególności służą kosze 
uliczne o minimalnej pojemności 10 litrów.”.. 
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§ 3. W uchwale nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola § 20 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia ochrony przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku poprzez niezwłoczne usuwanie 
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach (na terenach) wspólnie użytkowanych, 
a w szczególności chodnikach, utwardzonych placach, skwerach, zieleńcach.”.. 

§ 4. W uchwale nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola § 22 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 22. ust. 2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminie od 15 kwietnia do 
15 maja.”.. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Sakiewa 
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