UCHWAŁA NR XXI/173/13
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby
Kościelne
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) po zaopiniowaniu przez Państwowego Inwestora
Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej; Rada Gminy Zaręby Kościelne, ustala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/151/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14.03.2013 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zaręby Kościelne w załączeniu wprowadza się następujące
zmiany:
§ 2. 1. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. wyposażenie nieruchomości opisane w Rozdziale III, w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, chyba, że obowiązki te
przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pojemniki i worki
udostępniane będą przez przedsiębiorcę.
2. W § 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
1. Na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) nieruchomość zamieszkała przez 1-3 osoby:
- jeden pojemnik lub worek na odpady niesegregowane (zmieszane)
- jeden worek foliowy LDPE lub pojemnik o pojemności 120 l na każdą frakcje selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt. 5.
b) nieruchomość zamieszkała przez 4-6 osób:
- dwa pojemniki lub worki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 120 l (lub jeden pojemnik
240 l) albo jeden pojemnik i worek o pojemności 120 l.
- dwa worki foliowe LDPE lub pojemniki o pojemności 120 l na każdą frakcje selektywnie zbieranych
odpadów.
c) nieruchomość zamieszkała o których mowa w § 3 pkt. 5 powyżej 7 osób:
- trzy pojemniki lub worki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 120 l (lub jeden pojemnik
120 l i jeden pojemnik 240 l albo 1 pojemnik i dwa worki o pojemności 120 l.
- trzy worki foliowe LDPE lub pojemniki o pojemności 120 l na każdą frakcję selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt. 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, sołectwach oraz na
stronie internetowej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki
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