
                                                                                                                 

                                        Uchwała Nr XXXIII/188/2014
                                          Rady   Gminy  Solec-Zdrój
                                        z dnia 14 kwietnia 2014  roku

 w sprawie  zmiany  Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój

                 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594; zm.: 2013 r. Dz. U. poz.  645 i 
poz. 1318)  oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm.: poz.1593)  po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój stanowiącym

       załącznik do uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29.11.201 r.

       w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-

       Zdrój  (zm. uchwałą Nr XXV/138/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dn. 7.06.2013 r.)

       wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 14 w ust. 1 punkty 1) i  2) otrzymują  brzmienie:

„1) odpady segregowane – co dwa miesiące we wszystkich miejscowościach gminy

      Solec-Zdrój,

  2) odpady niesegregowane i odpady pozostałe po segregacji -  we wszystkich

       miejscowościach gminy Solec-Zdrój:

a) w okresie od stycznia do kwietnia włącznie i od października do grudnia włącznie
-  co dwa miesiące,

b) w okresie od maja do września włącznie -  co miesiąc, 

z  tym,  że  odbiór  tych  odpadów  nie  może pokrywać się  z  datą  odbioru  odpadów
segregowanych”.

2. w § 18 w ust.  4  określenie „ Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów” zastępuje się
określeniem „ Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w

       Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż 

      1 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady
    Czesław Stępień


