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UCHWAŁA Nr XXII/134/2013
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/118/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku,
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013
roku poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z póżn. zm.) Rada Gminy w Sypniewie uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XX/118/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo.
1. § 1 pkt 1 litera a otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury,
metalu, tworzywa sztucznego, szkła, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych.”.
2. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania
następujących odpadów komunalnych:
1)

zmieszanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

2)

zużytych baterii i akumulatorów

3)

przeterminowanych leków i chemikaliów

4)

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

5)

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

6)

zużytych opon

7)

papieru i tektury

8)

szkła

9)

tworzywa sztucznego

10) metali
11) odpadów zielonych”.
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3. § 7 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„Pkt 2. Odbiór odpadów frakcji mokrej i odpadów zmieszanych prowadzony będzie jeden raz w miesiącu,
odpadów zebranych selektywnie frakcji suchej co najmniej 1 raz co 3 miesiące.
Zwiększona częstotliwość odbioru odpadów może odbywać się w ramach usługi dodatkowej za odpowiednią cenę na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm).” „Pkt. 3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”.
3. § 10 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się zasady rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:
1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów i nieczystości płynnych należy uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.)
2. pojemniki z odpadami należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nie stwarzający utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich
opróżnienia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sypniewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Rafał Grono

