ZARZADZENTE NR ./.2t./20
PREZYDENTA N{IASTA I}IAI-EGOSTOKU
z dnial6.tr4rtry2o2o r.

zmieniaj4ce zarz1dzenie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu

Selektl'rvnego

Zbierania Odpad6w Komunalnych w Hryniewiczach.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

(Dz. U.22019 r. poz.712 zp6in. zm.t) oraz art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz4dzie gminnym (Dz. lJ. z 2019 r. poz. 506 z p62n.

Nr LIl603/13 Rady Miasta Bialystok z

2m.21,

dnia 25 listopada 2013

r.

w

zwi4zku z uchwalq

zmieniajqcq uchwalg

w sprawie powierzenia Przedsigbiorstwu Uslugowo Handlowo Produkcyjnemu

,,

LECH"

Sp6lko z ograniczonq odpowiedzialnoiciq u, Bialymstoku zadafi wlasnych Gminy Bialystok
z zakresu odzysku

$

i unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, zarz4dzam, co nastgpuje:

l. W zalqczniku do zarz4dzenia Nr 2l4ll9 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych w Hryniewiczach wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:
$7 otrzymuje brzmienie:
,,S 7.

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych zbierane bgdq

w szczeg6lnoSci nastgpuj4ce frakcje odpad6w komunalnych:

l)

papier.

2) metale,
3) tworzyva szltloczr,e,
4) szklo,
5) opakowania wielomaterialowe,
6) bioodpady stanowi4ce odpady komunalne,
7) odpady zielone,
8) gleba. ziemia- w rym kamienie.
I Zmiana tekstu

jednoliteSo ustawy zostala ogloszona w Dz.U. 22019 t. poz.2020.

r Zmiana tekstu jednolitego ustawy zostala ogloszona w Dz.U.22019

d,t'

r.poz.l309, 1571, 1696 i lEl5

9)

drewno,

l0) przeterminowane leki,
I 1)

chemikali4

12) odpady niebe zpieczne,
13) odpady

niekwalifikuj4ce sig do odpad6w medycznych powstale w gospodarstwie

w wyniku przyjmowania produkt6w leczriczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczeg6lno5ci igly

domowym

i strzykawki,
14) oleje

i tluszcze jadalne,

15) zuZyte baterie

i akumulatory,

16) zuz1iy sprzgt elektryczny

i elektroniczny,

l7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l8) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi4ce odpady komunalne,
l9) zu4rte opony,
20) popi6l i ZuZel z palenisk domowych,
2I)

styropian opakowaniowy,

22) tekstylia
$ 2.

i odzie2;'

.

Wykonanie ZNz4dzenia powierzam Zarz4dowi Sp6lki Przedsigbiorstwo Uslugowo-

Handlowo- Produkcyjne ,,LECH" Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno3ciq w Bialymstoku.
$ 3. Zarz4dzenie wchodzi

w 2ycie z dniem I marca 2020 r.
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