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82-4'ia Stalv Targ Uchwała Nr XXIV/2 02 [20|3
Rady Gminy Stary Targ
z dnia29 stycznia 2013 r.

w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września |996 r' o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj.Dz.U. z2012t,poz.39t ze zmianami) otazart,18 ust.2 pkt
15, art.40 ust. 1, art.41 ust.l i afi,42, ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U, z200| r. Nr l42, poz. 1591 zę zmianarrli) Rada Grniny Stary Targ
uchwala, co następuje:

s1.
określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej ,,właścicielami
nieruchomości'' i zagospodarowania tych odpadów, w zatnian za uiszczonąprzez własciciela
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

s2.
Ustala się, ze:

1) od właściciela nieruchomości nalezy odebraó kaŻdą wytworzoną przez niego ilość
odpadów komunalnych,

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnygh od właściciela nieruchomości będzie
prowadzone z częstotliwości co najmniej razrLadwa tygodnie,

3) odbieranie papieru, tektury, szkłą tworzywa sztucznego'. metali, odpadów
wielomateriałowychgromadzonychwokreślonychw$3pojemnikach'wtymwórkach
z folii będzie prowadzone z częstotliwościąco najmniej jeden taznamiesiąc,

4) odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w określonych w $ 3 pojemnikach, w
tym workach z folii będzie prowadzone z częstotliwością co najmniej raz na dvta
tygodnie,

5) odbieranie asŻfiego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będzie prowadzone w
terminach wmLaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z
częstotliwością co najmniej dwaruzy w roku,

6) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych
ptzez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej
dułaranł w roku'

$3.
Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych
domowym z następujących pojemników;

powstałych w gospodarstwie

l) pojemniki o pojemności 80^l, 110 |, I2O |,24O l, 1100 1, 2500 I oruz pojemniki
o pojemności od 5m3 do l0m3,

2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do
każdego rodzaju odpadu selek|ywnie zbieranego o pojemności od 110l do 30001,

3) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70l,
4) pojemniki, w tym worki z folii o pojemności od 60 l do 120 | oznaczone odpowiednimi

kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektyvmie na:
a) papier i tekturę,
b) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,



odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

s4.
Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.

$s.
Uchwała wchodzi w życie po uptywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewódawa Pomorskiego.


