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UCHWAŁA NR XLII/574/21
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU
z dnia 24 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/457/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wieluń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1, 2 oraz 2a pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2361, Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, uchwala się co
następuje:
§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieluń stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XXXII/457/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2020 r.
poz. 5137), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 7 skreśla się słowo ,,łącznie”;
2) w § 2 ust. 1 pkt. 5 dodaje się lit c) w brzmieniu:
,,c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne podczas ulicznej zbiórki odpadów – dotyczy tylko
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odbiór będzie realizowany z miejsc przed wejściem na teren
nieruchomości na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej bez wspólnej
zastawy – altany śmietnikowej oraz miejsc wyznaczonych koło zastaw – altan śmietnikowych na terenach
zabudowy wielorodzinnej z wspólną zastawą – altaną śmietnikową. Odpady te winny być zgromadzone
w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odbiór
tych odpadów będzie przeprowadzony raz na pół roku w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne;”;
3) w § 2 ust. 1 pkt. 7 lit. a tiret drugi skreśla się słowa ,,pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości
dla otoczenia;”;
4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w sposób zapewniający spełnienie
następujących wymagań:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej,
ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tej czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.";
5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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,,Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą być prowadzone w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne
będą gromadzone zgodnie z przepisami prawa”.
6) w § 6 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
,,pojemniki o pojemności 120 litrów”;
7) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta
te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia podczas wyprowadzania ich na tereny przeznaczone do użytku
wspólnego.”;
8) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne oraz zapewniając im warunki
bytowania i opieki zgodne z normami dla danego gatunku zwierząt. Miejsca, w których utrzymywane są
zwierzęta gospodarskie winny być utrzymywane w należytej czystości”;
9) w § 17 skreśla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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