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UCHWAŁA Nr XXXIV/218/2013
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 5 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
Kowal
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), oraz po
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/162/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.,
poz. 1197), zmienionej uchwałą Nr XXVII/174/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 11 kwietnia 2013 r
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom., poz. 1777) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
a) w okresie letnim, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada - dwa razy w miesiącu,
b) w okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do 31 marca - raz na miesiąc;”;
2) § 7 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) inne odpady, w tym popiół – należy gromadzić w pojemnikach lub dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów - w godzinach jego pracy; odbiór tych odpadów będzie następował:
a) w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca – dwa razy w miesiącu,
b) w miesiącu październiku i kwietniu – raz w miesiącu,
c) w pozostałym okresie – w miarę potrzeb.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Giergielewicz

