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UCHWAŁA NR XXXIX/254/2013
RADY GMINY W NAGŁOWICACH
z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Nagłowice
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013 roku poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.
391 ze zm. z 2013 roku poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie,
Rada Gminy w Nagłowicach uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/158/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się ust 2 w brzmieniu: "2. Worki do segregacji odpadów dostarczy właścicielom
nieruchomości Gmina w ilości odpowiadającej minimalnej częstotliwości odbioru odpadów,
proporcjonalnie do ilości osób określonych w deklaracji".
2) w § 12 ust.1 pkt. 1 litera b otrzymuje brzmienie: "b) pojemniki o pojemności 80,120, 240,110 litrów"
3) w § 12 ust.1 pkt. 2 litera c otrzymuje brzmienie: "c) pojemniki o pojemności 80,120, 240,110 litrów"
4) w § 12 ust. 2 dodaje się literę ł w brzmieniu: "ł) dla lokali, w których pracownicy nie świadczą pracy
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej jeden pojemnik 80 litrowy"
5) w § 12 ust 2 dodaje się literę m w brzmieniu: "m) dla zakładów nie zatrudniających pracowników, co
najmniej jeden pojemnik 80 litrowy"
6) w § 13 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
7) odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej:
a) metal – co najmniej raz w roku
b) papier – co najmniej raz w roku
c) plastik – co drugi miesiąc
d) szkło- co najmniej raz na kwartał
e) zmieszane – co najmniej raz w miesiącu
8) w § 13 ust 8 pkt ,,a" otrzymuje brzmienie: "a) z koszy ulicznych- wg potrzeb, co najmniej raz w tygodniu"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Lelonek

