
ucnw ALA NR lmsmux
RADY Mll' sx '

, dm :? hskopuda 2013 r

w sprawie wyborumeloliy ustale" . npla., „. gngpml' mumie mlpxulami kumunnlnyminnn. uxlalcni:
...w... lcj «plany . slaw ki "ph „„ ..njemniu« określanej pujemuuści

Na podślawm an !Eust 2ka „ m1 441ml 1. m A: ..a . ustawy (dnia Emar ma. usammządzie
gminnym (Dz.U. 2015. ...... 99411: „nim...... ..... (›k u:!nw) 74 Uwrmć . woer ouiuymhnm
czyslośu . pormdkum gumkach (DŁ U :mx ...puz 145... uchwala»; connlępme'
51.1.w puypmlku odb? n...... odpadów kmunmdnych .... wlaścmch mc.uc|lmnnśc1„ .... mm..

mmm/kun nncszkańcy, dokonu ... uyburu metod) minh—mu opkny za gospodalnwame odpadmm
komunalnym! «vkrcśloncj w.n.e. .... !ka . ......” Ldmu !] ...-mn" 19%. ......zymnn... „„......
iponądkuwgminach(D7U mmx. pn7 MSA)

» Op»... ... gospodaruwauw „mm...... kummmlnymi. ukturei mcwa wust . «...W. "01:73." miny
m......» mimeszkujqcych daną mcmtlmmn ..., «awk: mph!) Alslnlunsj w 52 ..... 1 ...b .n. 2 mm:.vei

uchwaly

gz.. U...... .ę st.-lukę oplal) 7:1 gośpndamwame odpndaml kmmmalmml, wprqpudku mie......
. odblcrama udpadów w >poaób „mm..... w wymkueci «› ›› lmeswccmle nd mieszkańca.

:, una... się wyzsza slawk; n...... 72: gmpndanwnmc sama..... komunalnym. jm . odpady w.nnaxne
mc są zm......» . adbxemne w >poxób „wmn. .. w) :nkoćcx „; 7› nucsnęczmc ud "ne:/„kai.

gm w przv'padku od ...i. odpadmx komunalnych ml xxłaaucleh nieruchum , .... mm..
mcmmm.... mleukunuy. .. pbwalmq odpady knmunahle, Among-cina op...... ... guapudaruxmmr: odpadmm
kcmunamyml stanow! Iloczyw huby pujemn .'... zodpadnn komunalnym powstały.... .... danej
mcluchnmnćcl 0157 s.awk. z.. guspudurowzmlu udpnduml komunalnym, nkkńrq mowa w 53 .... Zluh
.... 3 ' 'qszq uchwaly

siala , następujące «ann.z Jezrh odpady knmunalne :. 7Ivmanc ..n:›nc.....c w :pumb :cleklywny.
za pnismmk .. pqiemnnścr

Wmlkośc pojemnika % . oma (zh
123. 1 5.00

'

,
240 2500
360 00
«z... , swo , .

| 100 _ 105,00

ę wy757e «awk. „ gmpndarommuc „mm...... kmuunalnylm. iezcl
nie są mn...... . odbierane w npm.... wmn .... .. pojemnik .. pojcmnuścv

odpad) kmuunnlnc

Ikmć popemmka w . ”"'L'" (A. »

120 ER 00

40 oo

SLUU

*)()„UU

mp 00

m ZFEuUSD-EIFz-ALmanila-wimmuxuxm Hdmmmv) sm......



.. w .../„...a... nlcrudmmnśc. ...-h......wm ... :mnym. k...... .. sięw stanow. n.eluchmno
zanucszkxlq. .. .. częśc. ...cruchomosć. ..a ...s... ....» „num...... mlcukumy, . pow...... odpady kum......nc,
m.cswc'ma ..p.a.a u gospodxmmx...c num...-... k...n.............. ...na... „...... up... ..... „..a. zgmin
zg. ... z . .. usL . mmc..— ma......

s I'..>lunowiema 53 d...e... o...... z... gmpndamu .... odpadami komu......" odchmwyn.
odwhścxcicl. mu...-...mam, .. klńrych mm...... mę m...... lamka... |.... „...: 'enmlmmnwl
Mmmm......» na cele ...mam...» ..)vuczynkuu .;. xv3kurzyalyw.|..ych Jedynie przez część ......

54. . w przypudku nienlchomuś .... k..... .. znaidum ..e a...... .e....s.m..e„ ..... ......ch .neruclmmnśc.
wykurzplywunych ... cele mmm...... n).).vczulkmtmuykurlyqywnnych iedymc wzel „m „..... „......
mę „mn...... stawkę o...... „ gmpndaumamc ..........a.... „. .... „.. du...... Ielnmkuwegu .... mu:.
niemclmmmcl wykcrzystywznq .... ce.: lekreac)...naupocunknwe Racula www...... ...w... „|......
›Iauow. oczy.-. średnie. ...s. odpadów pmvgmchychl lychnmuchnmnśmach .... nbszane Minsm.(i|u.ny
mm...... ......m..c. .. I.c7h.c pn.:-u......w „..., ......r... Uphly a. pujunmk

:.śwdn... roczną iluść odpadów pu.......ą..c.. .... ruchnmtwc ch nktńrycll mowa ...... ._ „......
:.ę .... .....c' 7anc1mnknwn pojemnośc. .:o . .....

,. s...»... upławy za pajcnmvk. .. ku...... „...... .. ... z. „y......
.) .; A jezeli odpady komunalne są zm...... . .»dbmrane .. =pnsńh ==.eklywn

:. :. zhueli odpady komu.....ne .... .. [...mam . ndłwielane .. cpncnh „mm,......
4 u...... ..ę q'callnwą <...... „...... .. ...... mn.... .. ..,. ., .. wygoknśc. ...s .. zu ...... .”... odpad)

są zbierane i .... ' „..: .. ...o, .. mm......
5 u...... ..; wy7s7ą lycmłlową s...... „...a... o...... ...»... .. ...... wwywkuści .w. A .. m..,

_.czel ndpady ' q7b.=mne . odlxlcmlm .. ...w...www......
gim.—. .....c ud...... NR xww 10." k..... Mvcpkvq .. Ohnujecku „..... Zialycmm :...7. ..

:pmwm .....nn. metod) „...ze... o...... ,. g......................› „w...... kum......ln)mi ...u mm...... «....
tej ...... y . na..... a...... u p.nemn.k .. „uuu...... pc_ycmnmc.

›... Wyknnnnic uchwaly |.m›.|cr7n ę..- n..„.„..„o...M...... . G......y Giinujeck.

; 7. Uchwała „...e... nglnven... .. Dncmuku Unędoww. WejcnódzlwaMuzowecklego i wchodz.
.. zyc.: . .....e... . slyczl 'a z...-; roku

Nazwa.) mm. n...).
».;”.- xsm ....

.. zrwasnra.„awans.:magma.”... u......„m ......”



Uluxndnienic

on 1 hpLu 1013 roku. zgodnie „„ oo ual! ' „nz mnw) Adm.-A |; wrzcś 'a man rnku nutnyunmu
cly>luśu porządku w gmmxmh ( „2 [„ u [ zma r po: mm gminy >i; obowiązane dn zmgnmznwnma
odbieramy: odpadow komunalnych od wlaśuuclw mcruchomn' nn klórych mnwszknjo m.c„końo,
w myśl an_ók usm usmwy „lum mmc no weóonnwnamn „,mogą IpUrLądku » gmi ch

(l_, D: u 72mm pn7 MSA) Aada gmm' w aro-m uchwaly. dnkonn wyboru metody uslalcum opvony
za gospodarowanie odpadami komnnnmyn. umz „mn mnwkę nokian „mno od wlaś cleli niemcholunśm,
nn których zummszkująmleukańcy.

Mamona nauk. npm lmn!) p|7eHc7nnc pn m7u|7ygnięmu |v7cmrgu na odmor . 7xgn<pmlmmxmnc
(odzysk mb n eszkodlmlenw) odpnoon komunalnych zn ruchomos' za kalych Hunuchomośm,
na kim ~n memmlenkujq lmeukzlncx Apunalmą odpad) kmmmnlnm pohznnych na terenie Mwasla
16mm) Ghuojcck.
Mieneomy kom n/w "Mug! zgodnie [ oro n. przelurguvuą van»! o usm
Knlkuluqu slawek wnimeąszey uchwak mm opann no wyllcnmu knvlńw om dnchndńw

>pdmmicwymugun mmm n Lnkveale nmol'lndsm'qcego „o sy>lemu guspodnrb „opadami
kmnuuallmm no lcrcmc Mmm 10mm) ( "10ka

Sponom ' armia chńska
Glinojeck. dmx zn Iwmpada zm x

.bSZSU-BIFł-ACMvBGĘEVWŚBDABXBKUV, unu.mnn mon _


