Projekt uchwały
Uchwała Nr XXIX/182/2013
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Węgrowa
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Miejska

Węgrowa

uchwala, co następuje:

§1.
W uchwale Nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 stycznia 2013 roku,
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa (Dz. Urz.
Woj. Maz. 2013 poz. 3788) dokonuje się następujących zmian:
1) w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we
wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej
w sytuacji, gdy nieruchomość posiada powierzchnię pozwalającą na usytuowanie
kompostownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.690), właściciele nieruchomości mogą korzystać
z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej
dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą
gleby i dojrzałego kompostu. Pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy
odpady ulegające biodegradacji w workach określonych w §7 ust. 2 regulaminu.”
2) w §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej należy stosować półprzezroczyste worki, a w zabudowie
wielolokalowej pojemniki oznaczone następującymi ujednoliconymi kolorami:

1) NIEBIESKI - papier i tekstylia;
2) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
3) FIOLETOWY – bioodpady i opakowania ulegające biodegradacji;
4) ZIELONY – odpady zielone;
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5) BIAŁY – szkło opakowaniowe białe i kolorowe;”
3) w § 10 skreśla się ust. 6.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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