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UCHWAŁA NR XLI/355/14
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki § 5 ust. 6 otrzymuje
brzmienie:
„6.1. W zabudowie wielolokalowej, odpady zebrane uprzednio w poszczególnych lokalach wyłącznie
w odpowiednich workach należy zbierać łącznie w następujący sposób:
1) odpady zmieszane w śmietniku lub kontenerze z pokrywą o pojemności określonej zgodnie z ust. 2 pkt 1,
2) odpady zbierane selektywnie, określone w § 2 ust. 1 w śmietniku lub kontenerze o pojemności określonej
zgodnie z ust. 2 pkt 1 zaopatrzonych w specjalne otwory wrzutowe.
2. Dopuszcza się zbieranie w jednym pojemniku odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 5. Dotyczy tylko
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w sposób
zwyczajowy przyjęty.
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