
UcHwAŁA Nr 169/)00lr/2o12
RADY GMtNY RoŹwIENIcA

z dnia 13 grudnla 2012 roku

w sprawle określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usłuo wzakresle odbierania odpadów końunitnych .d_;ł;śl.liJ';il;il;*:i,zagospodarowanja Ęch odpadów, w zamlan za ulszczoną p-". ńł"jtiii"l"
n jeruchomości opłatę za gospodarowanla ołpaaimij.ilńJ;ńi-'="

Na podstawre art' 1g ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia g marca lggg r. osamoządzie gminlym (Dz' U. 12oo1 r. Nr 142, po'. iigr ź późn. zm,) or"i.ł. s,. u.t'3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu'Ęsi;ś.i ir-,il;;il 
'J n"łńJ.t ó.. u'z 2012 r. Nr 69, poz. 391)

Rada Gminy Roźwienica
uchwala, co następuje:

9r.
określa się, że w zamian za uiszczoną przez Właścicieli nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina RoźWienica będzie świadczyć usługiodbierania od Właśclcieli nieruchomości odpadów komunalnych zeb.ańycf- nanieruchomości, w każdej ilości pojemników i worków.

s2.

1. odpady komunalne na terenje Gminy Roźwienica odbierane są od Właścicielinieruchomości zamieszkaĘch jeden raź w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej izagrodowej.

2' odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy a powstają odpady komunatne oouieia iię od Właścicieli nieruchomości nie'.zadziej niż raz na miesiąc'

ss,
1' odpady zbierane w sposób selektywny: papier i makulatura, tworzywa sztuczne,metale, szkło kolorowe, 

' 
szkło bezbarwne, zimne- popioły i zuźel i odpioybiodegradowalne a gromadzone w odpowiednich ń;k".[-óo i'' i"lilóijs 

"ajł!il"dla każdeJ frakcji odpadów, odbierane ią uezpośreanio_od *ł"ś.i.i"li ni.*.r'"'"s"ii''a) z nieruchomości zamieszkaĘch (domki jednorodzinne) -:eaen iai ń mi"'ii* "b) z nieruchomości. na których 
. 
nie zamieszkują 

'i".iL"''i.y, " 

-p"*'i"iłtjp"av
komunalne - nie rzadziej niż jeden .uz * mie'ią.u._

s6.
1' Gminny Punkt selektywnej. zbiórki odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcęwyłonionego w drodze przetargu na zasadach ótresionvcn w umowie.

2' Do Punktu selektywnej Zbiórkj można pnekazywać bezpłatnie odpady komunalnezebrane w sposób selekĘwny W tym:
a) zużyte opony,



b)
c)
d)
e)

f)

c)
h)
i)

wielkoga barytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady biodegradowalne w tym odpady źielone z ogrodów i parków,zużyte baterie i akumulatorv
budbwlane l ro.uioiró*i-J iJmontow prowadzonych samodzielnie,przeterminowane leki i chemikalia .
opakowania z środków ochrony roślin,
zimny popiół i żużel

s8.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójta Gminy Roźwienica

se.
Uchwała wchodzi vr życie p.o upĘwie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia W DziennikuUrzędowym Województwa Podkarpatkiego, . il;ą;;;;łująca od dnia o1.o7.2o13 r.

,\zak


