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z dnia 26 listopada 2019 r.
w

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b i ust 3d ustawy z dnia 13
o
gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w
1.

U.
r.

zakresie odbiera

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
1) rodzaj i
2) c
3)
4)

2.
1) odpady komunalne zmieszane i resztkowe zebrane w pojemnikach,
2) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach:
a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury;
b)
i
kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z
metale i opakowania z metali;
d) bioodpady i odpady zielone;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f)
elektroniczny.
3. 1.

terenu

pkt. 1 i pkt 2 lit adeklaracji o
gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranych w pojemnikach i

Regulaminie

2.
z
rekreacyjno2 lit a-d, zebrane w pojemnikach i workach.
4. 1.

j na cele
pkt 1 i pkt
punkcie selektywnego

a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury;
b)
kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z
i opakowania z metali;
d) bioodpady i odpady zielone;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f)
elektroniczny;
g) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
h)
gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania pr
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w
strzykawek;
i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
j)
akumulatory;
k) odpady niebezpieczne;
l)
m)
n) odpady budowlane i
2.
2.
nymi w punkcie selektywnego
-budowlane i
gospodarstwie
domowym w
3.
przekroczy 100

-budowlanych i
gospodarstwie domowym w
ust. 2 przyjmowana jest w

4.
5.

lokalizacji oraz g

w
5. 1.
ch z
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i resztkowe:
a) na terenie wiejskim w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz z
raz na dwa tygodnie;
b) na terenie miejskim w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 16
czerwca raz na dwa
tygodnie, w okresie od 16 czerwca do 15
c) na terenie miejskim i wiejskim w zabudowie wielorodzinnej d) na terenie miejskim z
- co najmniej raz na dwa tygodnie;
e)
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie.
2) odpady zbierane selektywnie, o
pkt.2 lit. a-c:
a) na terenie wiejskim w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz z
raz na dwa tygodnie;
b) na terenie miejskim w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie;

c) na terenie miejskim i wiejskim w zabudowie wielorodzinnej d) na terenie miejskim z
- raz na dwa tygodnie;
e)
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie.
3) odpady zbierane selektywnie, o
pkt.2 lit. d:
a) na terenie wiejskim w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz z
raz na dwa tygodnie;
b) na terenie miejskim w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 01
tygodnie, w okresie od 01 czerwca do 30
c) na terenie miejskim i wiejskim w zabudowie wielorodzinnej d) na terenie miejskim z
- w okresie od 01
dwa tygodnie, w okresie od 01 czerwca do 30
e)
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie.

maja raz na dwa

maja raz na

2. Meble i
z
6.

7. Z dniem 31 grudnia 2019
dnia 25 listopada 2016 roku w

zakresie

i
2016 r. poz. 5061 ze zmianami).
8.
9.

dniem 1 stycznia 2020 r. i

Marek Antczak

