Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130

Poz. 2968, 2969

— 13941 —

zany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
które powsta³y w zwi¹zku z eksploatacj¹ instalacji.
5. Posiadacz odpadów jest obowi¹zany do ewidencji
odpadów, która polega na:
1) sporz¹dzaniu kart odpadów,
2) przekazywaniu odpadów na podstawie karty przekazania
odpadów,
3) sporz¹dzaniu zbiorczego zestawienia iloci odpadów wytworzonych w minionym roku.
6. Jednostki handlu detalicznego:
1) o powierzchni handlowej powy¿ej 25 m2 przy sprzeda¿y
napojów konsumpcyjnych w opakowaniach jednorazowych s¹ zobowi¹zani do posiadania w ofercie produktów
tego samego rodzaju w opakowaniach wielokrotnego
u¿ytku;

gu odpadów opakowaniowych, w³aciwego postêpowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeñ
stosowanych na opakowaniach;
2) substancji niebezpiecznych s¹ zobowi¹zani pobraæ
kaucjê, której wysokoæ ustala producent i zwróciæ j¹
w momencie odbioru zu¿ytego opakowania;
3) sprzêtu gospodarstwa domowego maj¹ obowi¹zek
przekazywania u¿ytkownikom produktów informacji
dotycz¹cych punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu oraz
nieodp³atnego przyjmowania zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych w iloci nie wiêkszej ni¿
sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego
samego rodzaju;
4) detaliczni akumulatora o³owianego s¹ zobowi¹zani przy
jego sprzeda¿y do przyjêcia zu¿ytego akumulatora.
W przypadku nie przekazania zu¿ytego akumulatora s¹
obowi¹zani do pobrania op³aty depozytowej.

2) s¹ zobowi¹zane do przyjmowania na wymianê opakowañ wielokrotnego u¿ytku po produktach w takich
opakowaniach, jakie znajduj¹ siê w ofercie handlowej;
3) o powierzchni powy¿ej 2.000 m2 maj¹ obowi¹zek prowadziæ selektywn¹ zbiórkê odpadów opakowaniowych po
produktach w opakowaniach, które znajduj¹ siê w ich
ofercie handlowej.
7. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿:
1) produktów w opakowaniach maj¹ obowi¹zek przekazywania u¿ytkownikom produktów informacji dotycz¹cych
dostêpnych systemów zwrotu, zbiórki, odzysku i recyklin-

ROZDZIA£ XII
Postanowienia koñcowe
§23. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy
¯erków.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z kodeksem postêpowania w sprawach o wykroczeniach.

2969
UCHWA£A Nr VI/51/2007 RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowoci Baranów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) uchwala siê
co nastêpuje:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Zmienia siê nazwê:
- drogi gminnej w Baranowie na osiedlu Murator z brzmienia: Plac Ró¿any na brzmienie: Ulica Ró¿ana.
§2. Mapy z oznaczeniem ulicy stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust
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