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9 sp.rqi. objęch o{tbio.eb i oplllł a gospodtiołrli. odp.d'hl konuntloyni niorulhoEości
n'anl4'u|ych' D' łtóry.b poMl!]ł odp'dy koEu!'ln. .u k.!ni. Gnlny Ml.lków

Napodsbw iee13cL2pk l56 lŹ !Tzdn ia3 f lKa1990rckuosmoŹ4dz jegn innyn(P .U ' z200r  l
Nr '4,. pM' l59l u n' ) od ń' 6c EL 2 Uśawy zdnia l] weśnia 1996 fuku o u!Źymeiu poEĄdla
i .ż'Joś.i w enina.h (lekst jednoLity: Dz' v' z2o1) r', paz' 3c1 r mimmi] Dz U' z 20 |2 l' pą 95 ])' Rad'
cminy Mielków &hMla .o nśtępuh:

! 1.cnfa abNiązuj. się do odbiod odpodół komuns|nych zszy9|kich n'eruchoności niemieszkrych
położonych na ielenie ominy Miedów, no kó.ych połsbją odPady konsah.

! 2' wysokość op]a' z zaeospod@łonje odpodół komuno|nyoh o@ zsady i bminylej Mo*nii określa

0 3' wykonMic rchBaty powj% śĘ wójbłi Gniny Mielków.

5 4. U.hB'la v.botlzi $życi. vtcmlnie ]4 dni od doty jcj ogłosznia * Dzienn u l]źędołym
wojewódfua DÓ|noślĄski.eo i oboqiązljc od dnio L |ips 2ol ] .
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l.Uniknię.ic prcb|eńó9 frof|ifui.m nim.homości Znie9]Gł'ch' na któlych powsEją b}żc odpldy
komuna|ńą nic lylko f t}'!lu zmi*złmią np': bBdyrłi mieszljlne' ł kLórych a'jdlją się ]ok']e !łlkową

U ' lśadI l . n l .
Ariytd 6. us|' IEloł7 zdńia |3 wEclnia |99ó Eku o ur'ymaniu pod4dku i czyśości wgniEh (Dz U
z2o|2 |'' paz' 19| t ^') ^bNjĘlj. gńiny do 4€mizowmia odbioru odPadów kmu'lDych od wlŃ.jcie|i
nim.homdci' m kńry.h mjeszkują miśzkń.y' Ań' 6a Ń' 2 poM|a na objęcie not,ym sys'emem odbioru
odpadóv de. n].ru.homości nicrńi.Śfłalych' na których poBEją odPady kommln.. zokrlF] obję.il
nołfn s'śl.m!n odbiod odpldóv komuna|nych M na który.h povs@Ją odpady

]'obhci. sysńh wsfy:*i.h nieruchomości u|aŃi osągnięcc poźonós odrysku sbowców Mómych
i rcduk.ji i|ościÓdpidó{ biodegEdow'lny.h pŹ.znacbnych do skladowmiŁ Pozimy le są Ęsołie' aich
nieosiĘnĘcie skut|aje k'Mi nnmołlni na}|adnyni M Gminy
Majq. Powy*ze na DMda po'ljęci. niniej*j uchkv naIeą fu. u uBadnione'
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