UCHWAŁA NR XXXIII/255/13
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391,
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Nawojowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa, (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego 2012.7625 dnia 21.12.2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1.
na:

Gmina zapewnia warunki selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z podziałem

1)

szkło,

2)

tworzywa sztuczne,

3)

papier i tekturę,

4)

metal,

5)

opakowania wielomateriałowe,

6)

tekstylia

7)

odpady ulegające biodegradacji,

8)

odpady zielone,

9)

przeterminowane leki i chemikalia,

10)

zużyte baterie i akumulatory,

11)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12)

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13)

odpady budowlane i rozbiórkowe,

14)

zużyte opony,

15)

pozostałe zmieszane odpady komunalne.”.

2. § 3 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2.
Pierwsze osiem frakcji gromadzić i oddawać należy w odpowiednich rodzajach worków na
odpady, a pozostałe przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki wyznaczonych przez gminę.”.
3. § 4 ust 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na
obszarach
zabudowy
wielorodzinnej
odpady
komunalne
zbierane
selektywnie
i nieselektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej,
rozumiany tutaj, jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne
gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście
przedsiębiorcy, który odbiera odpady”.
4. § 4 ust 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
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„Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady komunalne zbierane selektywnie
i nieselektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek
w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba, że
uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą”.
5. W § 4 skreśla się ust 13.
6. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powinny być składane w workach lub pojemnikach
w następujących kolorach:
1)

zielonych – szkło oraz metal,

2)

niebieskich – papier, tekturę, plastik, tekstylia, odpady wielomateriałowe

3)

brązowych – odpady biodegradowalne i odpady zielone”.

7. § 8 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1.
Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób
w pojemnikach, workach lub kontenerach o minimalnej pojemności:

selektywny,

należy

gromadzić

1)

rodzina do pięciu osób - jeden kubeł o pojemności minimum 120 l lub w miejscach
trudnodostępnych dla firmy wywozowej w worki o łącznej pojemności 120 l na odpady komunalne
miesięcznie,

2)

rodzina sześcio do dziesięcioosobowa - jeden kubeł pojemności 240 l lub dwa kubły pojemności
120
l
lub
w miejscach
trudnodostępnych
dla
firmy
wywozowej
w worki
o łącznej pojemności 240 l na odpady komunalne miesięcznie,

3)

rodzina powyżej dziesięciu osób - dwa kubły pojemności 120 l lub jeden kubeł
o pojemności 240 l w miejscach trudnodostępnych dla firmy wywozowej worki o łącznej pojemności
240 l na odpady komunalne miesięcznie plus na każde następne pięć osób jeden kubeł lub worek
o pojemności minimum 120 l”.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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