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RadyGminyBelskDu2y
z dnia29 listopada
2012r.
w sprawieszczeg6fowego
sposobui zakresuSwiadczenia
uslugw zakresieodbieraniaodpad6w
komunalnych
od wfa5cicieli
nieruchomo6ci
na tereniegminyBelskDuiy i zagospodarowania
tych
odpad6w
Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 4L ust. 1 ustawyz dnia8 marca1990r.
gminnym( tekstjednolity:Dz,U. z 2O0tr.Nr 142,poz.159Lz p6in.zm.),w zwiqzku
z
o samorzqdzie
art. 6r ust.3 ustawyz dniaL3 wrze$nia
1996r. o utrzymaniu
i porzqdku
w gminach(tekst
czysto5ci
jednolity:
Dz.U. Nr 69 z20L2r.poz.391),RadaGminyBelskDu2yuchwala,
co nastqpuje:

91.
OkreSlasiq szczeg6lowy
spos6bi zakres6wiadczenia
usfug w zakresieodbieraniaodpad6w
komunalnychod wlaScicielizamieszkalych
nieruchomo6ci
na terenie Gminy Belsk Du2y
przezwfaSciciela
i zagospodarowania
tychodpad6w,
w zamianza uiszczonq
nieruchomo6ci
oplatqza
g o s p o d a r o w aondi ep a d a mkio m u n a l n y m i .

52'
Ustalasiq,i2:
1. od wlaScicielinieruchomo6cizamieszkalych
odbieranabqdzie ka2da zebrana iloSi odpad6w
komunalnych;
2" zar6wno odpady zmieszanejak i segregowaneodbierane bqdq bezpoSredniood wta5cicieli
jeden raz na cztery
nieruchomoicizamieszkafych
w zabudowiejednorodzinnejz czqstotliwoSciq
tygodnie,w zabudowiewielorodzinnejz
czqstotliwoSciqraz
na dwa tygodnie.

53.
gminnegopunktu selektywnegozbieraniaodpad6w
OkreSlasiq nastqpujqce
zasadyfunkcjonowania
komunalnych:
1. w gminnym punkcieselektywnegozbieraniaodpad6w komunalnychzbieranesq: meble i inne
odpady wielkogabarytowe,
chemikalia( farby, lakiery,przeterminowaneSrodkiochrony ro6lin),
przeterminowane
leki,bateriei akumulatory,zu2yteopony,odpadybudowlane,rozbi6rkowei inne.
2. gminny punkt selektywnegozbieraniaodpad6w znajdujesiq na terenie ZakfaduGospodarki
KomunalnejwBelskuDu2ymijest otwartyw godzinach
funkcjonowania
Zakladu;
punktu
3. z
selektywnego
zbieraniaodpad6wkomunalnych
wywo2onesq
odpadywielkogabarytowe
dwa razyw roku;
4. odpady pozostale wywo2one sE w trybie miesiqcznymo ile wymogi postqpowania
z poszczeg6lnymi
rodzajamiodpad6wnie stanowiqinaczej;
5. przeterminowaneleki nale2yprzekazywaido punktu zbi6rki zlokalizowanej
na terenie gminy
aptekii plac6wekslu2byzdrowialub do punktuselektywnego
zbieraniaodpad6w;
punkt6w zlokalizowanych
6. baterieoraz akumulatorynale2yoddawai do oznaczonych
w szkolach
orazw Urzqdzie
Gminylub do punktu selektywnego
zbieraniaodpad6w;
7. zbi6rkazu2ytegosprzetu elektrycznego
i elektronicznego
odbywai siq bqdziew selektywnym
punkcie zbierania odpad6w komunalnych w terminach uzgodnionych przez gminq
z przedsiqbiorstwem
za wyw6zodpad6w.
odpowiedzialnym

94.
1. Odbieranie
odpad6w,o kt6rychmowaw 5 2 odbywasiqzgodniez harmonogramem
ustalonym
przezprzedsiqbiorcq,
z kt6rymGminaBelskDu2yzawieraumowqna odbi6ri zagospodarowanie
komunalnych
odpad6w
z nieruchomo6ci
zamieszkalych;
przez
2. odbiorowipodlegajq
odpadykomunalne
wymienione
w 5 2 pkt 2, kt6rezostalywystawione
posesjq,,do krawq2nika".
powinienzapewniilatwy dojazdpojazdem
Wfa6ciciel
nieruchomo6ci
odbierajqcym
odpady.
Odpadykomunalne
wystawione
w innychmiejscach
niepodlegajq
odbiorowi;
posegregowane
3. odpadypowstalena terenienieruchomoSci
niezgodnie
z zasadami
okre5lonymi
jako
w Regulaminie
utrzymania
czystoSci
i porzqdku
na terenieGminyBelskDu2y,bqdqtraktowane
odpadyzmieszane,
Oplataza ich odbi6r zostanieodpowiednioprzeliczona
wedlugstawkidla
odpad6w
niesegregowa
nych.

9s'
WykonanieuchwalypowierzasiqW6jtowi GminyBelskDu2y.
56'
1. Uchwalapodlegaogloszeniu
w DziennikuUrzqdowymWojew6dztwaMazowieckiego.
2. Uchwalawchodziw 2yciepo uplywnie14 dni od jej ogloszenia
z mocqobowiqzujqcq
od dnia L lipca
2013roku.
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