
  
  

CChhaapptteerr  116666  
  
  

SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE  
  
  

[[HHIISSTTOORRYY::  AAddoopptteedd  88--1166--11999999  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn  ooff  tthhee  ttoowwnn  ooff  SSoommeerrss,,  eeffffeeccttiivvee  99--
1155--11999999..11   AAmmeennddmmeennttss  nnootteedd  wwhheerree  aapppplliiccaabbllee..]]  
  
  

GGEENNEERRAALL  RREEFFEERREENNCCEESS  
  

LLiitttteerriinngg  ----  SSeeee  CChh..  113300..  
  
  

AARRTTIICCLLEE  II  
RReeffuussee  AArreeaa;;  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  

  
~~  116666--11..  EEssttaabblliisshhmmeenntt..  
  
    TThhee  aarreeaa  hhiitthheerrttoo  eessttaabblliisshheedd  aass  aa  ttoowwnn  dduummpp  aanndd  ttoowwnn  rreeffuussee  aarreeaa  oorr  aannyy  ootthheerr  aarreeaa  hheerreeaafftteerr  
ssoo  eessttaabblliisshheedd  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  SSoommeerrss  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  aass  tthhee  pphhrraassee  iiss  
uusseedd  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee..  
  
  
~~  116666--22..  RRiigghhtt  ttoo  uussee..  
  
    AAllll  ppeerrssoonnss,,  ffiirrmmss  oorr  ccoorrppoorraattiioonnss,,  aanndd  tthheeiirr  aaggeennttss,,  wwhhoossee  rreessiiddeenncceess  oorr  ppllaacceess  ooff  ddooiinngg  
bbuussiinneessss  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  ggeeooggrraapphhiicc  lliimmiittss  ooff  tthhee  ttoowwnn  sshhaallll  bbee  pprriivviilleeggeedd  ttoo  uussee  tthhee  ffaacciilliittiieess  ooff  
tthhee  SSoommeerrss  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  ffoorr  tthhee  ddeeppoossiittiinngg  oorr  dduummppiinngg  ooff  eemmppttyy  ccaannss  oorr  
bboottttlleess,,  ggllaassss,,  wwooooddeenn  oorr  ppaappeerr  bbooxxeess,,  ccrraatteess,,  ssttoonnee,,  aasshheess,,  bbrriicckk,,  ttiirreess  aanndd  tthhee  lliikkee,,  oorriiggiinnaattiinngg  iinn  
tthhee  ttoowwnn,,  eexxcceepptt  tthhaatt  nnoo  jjuunnkk  ccaarrss  oorr  mmaajjoorr  ppoorrttiioonnss  tthheerreeooff  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  oorr  dduummppeedd..  NNoo  
ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn,,  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  aabboovvee  ddeessiiggnnaatteedd,,  sshhaallll  eenntteerr  iinnttoo  oorr  uuppoonn  tthhee  
SSoommeerrss  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  oorr  uussee  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee  
wwhhaattssooeevveerr,,  aanndd  nnoo  rreeffuussee  eexxcceepptt  rreeffuussee  oorriiggiinnaattiinngg  iinn  tthhee  ttoowwnn  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  TTrraannssffeerr  
aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr..  
  
  
~~  116666--33..  RReegguullaattiioonnss;;  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn..  
  
  AA..  AAllll  ppeerrssoonnss,,  ffiirrmmss  aanndd  ccoorrppoorraattiioonnss,,  oorr  tthheeiirr  aaggeennttss,,  hhaavviinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  uussee  tthhee  
ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  aass  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee  pprroovviiddeedd  sshhaallll  aabbiiddee  bbyy  aanndd  
ccoonnffoorrmm  ttoo  aallll  tthhee  rreegguullaattiioonnss  hheerreeiinn  pprroovviiddeedd  aanndd//oorr  wwiitthh  aallll  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  oorrddeerrss  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  
oorr  ppeerrssoonnss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  ttoo  ssuuppeerrvviissee  dduummppiinngg  
ooppeerraattiioonnss  wwiitthhiinn  ssaaiidd  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  aanndd  wwiitthh  aallll  ssiiggnnss  aanndd  nnoottiicceess  ppoosstteedd  aatt  tthhee  
TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  bbyy  oorrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn..
                                                                                                                    

  
  

11  EEddiittoorr''ss  NNoottee::  TThhiiss  oorrddiinnaannccee  ssuuppeerrsseeddeedd  ffoorrmmeerr  CChh..  116666,,  SSoolliidd  WWaassttee,,  ccoommpprriisseedd  ooff  AArrtt..  II,,  RReeffuussee  AArreeaa;;  TTrraannssffeerr  
aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr,,  aaddoopptteedd  11--2299--11997733  bbyy  tthhee  SSppeecciiaall  TToowwnn  MMeeeettiinngg,,  eeffffeeccttiivvee  22--2200--11997733,,  aass  aammeennddeedd,,  aanndd  AArrtt..  
IIII,,  RReeccyycclliinngg,,  aaddoopptteedd  33--1111--11999911  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn,,  eeffffeeccttiivvee  44--1144--11999911..  



  
  BB..  NNoo  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn,,  oorr  hhiiss  oorr  iittss  aaggeennttss,,  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  eenntteerr  
uuppoonn  oorr  uussee  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  ffoorr  dduummppiinngg  oorr  rreeffuussee  ddiissppoossaall  ooppeerraattiioonnss  eexxcceepptt  
dduurriinngg  tthhee  hhoouurrss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  nnoottiiccee  ppoosstteedd  aatt  tthhee  ggaattee  aatt  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  ssaaiidd  TTrraannssffeerr  aanndd  
RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr..  
  
  
~~  116666--44..  RReemmoovvaall  ooff  ddeeppoossiitteedd  aarrttiicclleess..  
  
    NNoo  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn,,  oorr  hhiiss  oorr  iittss  aaggeennttss,,  sshhaallll,,  eexxcceepptt  bbyy  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
SSeelleeccttmmeenn,,  rreemmoovvee  aannyy  aarrttiiccllee  oorr  oobbjjeecctt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ddeeppoossiitteedd  oorr  dduummppeedd  aanndd  lleefftt  aatt  tthhee  
TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  eexxcceepptt  tthhoossee  iitteemmss  lleefftt  iinn  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass..  
  
  
~~  116666--55..  PPeennaallttiieess  ffoorr  ooffffeennsseess..  
  
    AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  vviioollaattiinngg  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee  sshhaallll  bbee  ffiinneedd  nnoott  lleessss  
tthhaann  $$2255  nnoorr  mmoorree  tthhaann  $$11,,000000  ffoorr  eeaacchh  ooffffeennssee..  
  
  
~~  116666--66..  AAmmeennddmmeennttss..  
  
    TThhiiss  aarrttiiccllee  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  TToowwnn  MMeeeettiinngg  aapppprroovvaall..  
  
  

AARRTTIICCLLEE  IIII  
RReeccyycclliinngg  

  
~~  116666--77..  LLeeggiissllaattiivvee  ffiinnddiinnggss..  
  
  AA..  TThhee  ggrroowwiinngg  sshhoorrttaaggee  ooff  aacccceeppttaabbllee  ssoolliidd  wwaassttee  llaannddffiillll  ssiitteess  aanndd  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  
ooff  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppuubblliicc  ccoonncceerrnn..  
  
  BB..  TThhee  rreeccyycclliinngg  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  ssoolliidd  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraamm  wwhhiicchh  wwiillll  aallllooww  ffoorr  mmaaxxiimmuumm  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  
CCeenntteerr  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss..  
  
  CC..  TThhee  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ggoooodd  iiss  bbeesstt  sseerrvveedd  bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  rruulleess  aanndd  
rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  sseeppaarraattiioonn,,  rreeccoovveerryy,,  ccoolllleeccttiioonn,,  ssttoorriinngg  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall..  
  
  
~~  116666--88..  PPrrooggrraamm  eessttaabblliisshheedd..  
  
    OOnn  aanndd  aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  iitt  sshhaallll  bbee  mmaannddaattoorryy  ffoorr  eeaacchh  ooccccuuppiieerr  ooff  llaanndd  iinn  
tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  ttoo  sseeppaarraattee  aallll  ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  ootthheerr  ssoolliidd  wwaassttee  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  aass  wweellll  aass  aannyy  rreegguullaattiioonnss  ddrraafftteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  
aarrttiiccllee  oorr  aannyy  oorrddeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn  oorr  iittss  ddeessiiggnnaatteedd  aaggeenntt..  
  
  
~~  116666--99..  SSoouurrccee  sseeppaarraattiioonn;;  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss..  
  



  AA..  EEaacchh  ppeerrssoonn,,  bbuussiinneessss,,  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  ootthheerr  eessttaabblliisshhmmeenntt  ggeenneerraattiinngg  ssoolliidd  wwaassttee  
wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn  sshhaallll  sseeppaarraattee  ffrroomm  ootthheerr  ssoolliidd  wwaassttee,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreeccyycclliinngg,,  aallll  iitteemmss  
ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  rreeccyycclliinngg..  SSoolliidd  wwaassttee  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinnss  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  sshhaallll  nneeiitthheerr  bbee  
ccoolllleecctteedd  bbyy  ssoolliidd  wwaassttee  ccoolllleeccttoorrss  nnoorr  aacccceepptteedd  ffoorr  ddiissppoossaall  aatt  aannyy  ssoolliidd  wwaassttee  ddiissppoossaall  ffaacciilliittyy  
iinn  tthhee  ttoowwnn..  
  
  BB..  DDeelliivveerriieess  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  ffoorr  ddiissppoossaall  aatt  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  oorr  
ootthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  ttoowwnn  ssoolliidd  wwaassttee  ddiissppoossaall  ffaacciilliittyy  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunnttss  ooff  
ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabblleess  sshhaallll  bbee  rreeffuusseedd  ddiissppoossaall  pprriivviilleeggeess  aatt  tthhaatt  ddiissppoossaall  ffaacciilliittyy  aanndd  sshhaallll  bbee  
rreeddiirreecctteedd,,  wwiitthh  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  rreepprreesseennttaattiivvee  oorr  aaggeenntt  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ddiissppoossaall  aassssuummiinngg  ccoommpplleettee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  pprrooppeerr  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  mmaatteerriiaallss,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  eexxppeennssee  ffoorr  sseeppaarraattiioonn  ooff  
ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabblleess  ootthheerr  tthhaann  aatt  tthhee  ssoouurrccee..  
  
  CC..  MMaatteerriiaallss  ddeessiiggnnaatteedd  aass  rreeccyyccllaabblleess  ffoorr  tthhiiss  pprrooggrraamm  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  
ffoolllloowwiinngg::  
  
    ((11))  NNeewwssppaappeerr..  
  
    ((22))  GGllaassss  ffoooodd  ccoonnttaaiinneerrss..  
  
    ((33))  MMeettaall  ffoooodd  ccoonnttaaiinneerrss..  
  
    ((44))  CCaarrddbbooaarrdd..  
  
    ((55))  SSccrraapp  mmeettaall..  
  
    ((66))  CCaarr  bbaatttteerriieess  ((ssttoorraaggee  bbaatttteerryy))..  
  
    ((77))  WWaassttee  mmoottoorr  ooiill..  
  
    ((88))  LLeeaavveess..  
  
    ((99))  OOffffiiccee  ppaappeerr  ((ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  eessttaabblliisshhmmeennttss))..  
  
    ((1100))  BBrruusshh  aanndd  llooggss..  
  
    ((1111))  OOtthheerr  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  aass  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  3300  ddaayyss  aafftteerr  
ddeessiiggnnaattiioonn  aanndd  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  nnoottiiccee  iinn  aa  nneewwssppaappeerr  ooff  ggeenneerraall  cciirrccuullaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa..  
  
    ((1122))  OOtthheerr  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  aass  nnooww  oorr  sshhaallll  bbee  mmaannddaatteedd  ttoo  bbee  sseeppaarraatteedd  aanndd  
ccoolllleecctteedd  aappaarrtt  ffrroomm  ssoolliidd  aanndd  lliiqquuiidd  wwaasstteess  bbyy  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  oorr  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  
SSttaattee  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt..  
  
  
~~  116666--1100..  DDeeffiinniittiioonnss..  
  
    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeffiinniittiioonnss  sshhaallll  aappppllyy::  
  
    CCOOLLLLEECCTTOORR  ----  AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm,,  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  aassssoocciiaattiioonn  wwhhoo  oorr  wwhhiicchh  hhoollddss  
hhiimmsseellff  oorr  iittsseellff  oouutt  ffoorr  hhiirree  ttoo  ccoolllleecctt  oorr  hhaauull  ssoolliidd  wwaassttee  ffrroomm  rreessiiddeennttiiaall,,  bbuussiinneessss,,  ccoommmmeerrcciiaall  oorr  
ootthheerr  eessttaabblliisshhmmeennttss..  



  
    CCOOMMMMEERRCCIIAALL  AANNDD  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPRROOPPEERRTTYY  ----  AAnnyy  pprrooppeerrttyy  uusseedd  ffoorr  ttrraaddee,,  
bbuussiinneessss  oorr  iinndduussttrriiaall  ppuurrppoosseess,,  iinncclluuddiinngg  bbuussiinneessss  ccoonnddoommiinniiuummss..  
  
    HHAAZZAARRDDOOUUSS  WWAASSTTEE::  
  
    AA..  AAnnyy  wwaassttee  mmaatteerriiaall,,  eexxcceepptt  bbyy--pprroodduucctt  mmaatteerriiaall,,  ssoouurrccee  mmaatteerriiaall  oorr  ssppeecciiaall  
nnuucclleeaarr  mmaatteerriiaall,,  aass  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  2222aa--115511  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess,,  wwhhiicchh  mmaayy  ppoossee  aa  
pprreesseenntt  oorr  ppootteennttiiaall  hhaazzaarrdd  ttoo  hhuummaann  hheeaalltthh  oorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheenn  iimmpprrooppeerrllyy  ddiissppoosseedd  ooff,,  ttrreeaatteedd,,  
ssttoorreedd,,  ttrraannssppoorrtteedd  oorr  ootthheerrwwiissee  mmaannaaggeedd,,  iinncclluuddiinngg::  
  
      ((11))  HHaazzaarrddoouuss  wwaassttee  iiddeennttiiffiieedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  33000011  ooff  tthhee  
FFeeddeerraall  RReessoouurrccee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  RReeccoovveerryy  AAcctt  ooff  11997766  ((4422  UU..SS..CC..  ~~  66990011  eett  sseeqq..))..  
  
      ((22))  HHaazzaarrddoouuss  wwaassttee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  rreegguullaattiioonn  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn..  
  
      ((33))  PPoollyycchhlloorriinnaatteedd  bbiipphheennyyll  iinn  ccoonncceennttrraattiioonnss  ggrreeaatteerr  tthhaann  5500  ppaarrttss  ppeerr  
mmiilllliioonn..  
  
    BB..  HHaazzaarrddoouuss  wwaassttee  iinncclluuddeess  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ddaannggeerroouuss  oorr  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  
uunnssaaffee  mmaatteerriiaallss  oorr  ssuubbssttaanncceess,,  ssuucchh  aass  cclleeaanniinngg  fflluuiiddss,,  ccrraannkkccaassee  ooiill,,  ooiill--bbaassee  ppaaiinnttss,,  lliiqquuiidd  ppllaassttiiccss,,  
eexxpplloossiivveess,,  aacciiddss,,  ccaauussttiiccss,,  ppooiissoonnss,,  ddrruuggss,,  rraaddiiooaaccttiivvee  mmaatteerriiaallss,,  ffiinnee  ppoowwddeerryy  eeaarrtthh  uusseedd  ttoo  ffiilltteerr  
cclleeaanniinngg  fflluuiiddss  aanndd  iinnffeecctteedd  mmaatteerriiaallss..  
  
    RREECCYYCCLLAABBLLEESS  ----  AAnnyy  ddiissccaarrddeedd  ssoolliidd  aanndd  lliiqquuiidd  wwaassttee  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  iiss  ddeessiiggnnaatteedd  
bbyy  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  ttoo  bbee  rreeccyyccllaabbllee  aass  ddeeffiinneedd  hheerreeiinn  oorr  ssuucchh  rreeccyyccllaabblleess  wwhhiicchh  bbyy  tthhee  
CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  oorr  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  CCoonnnneeccttiiccuutt  aarree  mmaannddaatteedd  ttoo  bbee  sseeppaarraatteedd  
aanndd  ccoolllleecctteedd  aappaarrtt  ffrroomm  ootthheerr  ssoolliidd  aanndd  lliiqquuiidd  wwaasstteess..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  tthhee  mmaatteerriiaallss  lliisstteedd  
bbeellooww  aarree  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ""rreeccyyccllaabblleess""::  
  
    AA..  NNEEWWSSPPAAPPEERR  ----  UUsseedd  oorr  ddiissccaarrddeedd  nneewwsspprriinntt  wwhhiicchh  hhaass  aa  mmiinniimmuumm  ooff  
ccoonnttaammiinnaattiioonn  bbyy  ffoooodd  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss..  NNeewwssppaappeerrss  aanndd  nneewwssppaappeerr  aaddvveerrttiisseemmeennttss,,  ssuupppplleemmeennttss,,  
ccoommiiccss  aanndd  eenncclloossuurreess  aarree  iinncclluuddeedd  aalloonngg  wwiitthh  mmaaggaazziinneess  ssuucchh  aass  TTiimmee  oorr  SSppoorrttss  IIlllluussttrraatteedd..  
  
    BB..  LLEEAAVVEESS  AANNDD  YYAARRDD  WWAASSTTEESS  ----  IInncclluuddeess  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ggrraassss  
cclliippppiinnggss,,  yyaarrdd  wwaasstteess  aanndd  ootthheerr  vveeggeettaattiivvee  mmaatttteerr,,  eexxcclluuddiinngg  ggrraassss  cclliippppiinnggss,,  bbrruusshh  aanndd  bbrraanncchheess..  
  
    CC..  CCAARRDDBBOOAARRDD  ----  CCoorrrruuggaatteedd  bbooxxeess  aanndd  ssiimmiillaarr  ccoorrrruuggaatteedd  aanndd  kkrraafftt  ppaappeerr  
mmaatteerriiaallss  wwhhiicchh  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ccoonnttaammiinnaattiioonn  bbyy  ffoooodd  oorr  ootthheerr  mmaatteerriiaall..  WWaaxxeedd  oorr  ppllaassttiicc--ccooaatteedd  
ccaarrddbbooaarrdd  iiss  eexxcclluuddeedd..  
  
    DD..  GGLLAASSSS  AANNDD  FFOOOODD  CCOONNTTAAIINNEERRSS  ----  AA  ggllaassss  bboottttllee  oorr  jjaarr  ooff  aannyy  ssiizzee  oorr  sshhaappee  
uusseedd  ttoo  ppaacckkaaggee  ffoooodd  pprroodduuccttss  ssuuiittaabbllee  ffoorr  hhuummaann  oorr  aanniimmaall  ccoonnssuummppttiioonn  oorr  hhoouusseehhoolldd  cclleeaanniinngg  
pprroodduuccttss  wwhhiicchh  aarree  rriinnsseedd  cclleeaann,,  wwiitthhoouutt  ttooppss,,  ccoovveerrss,,  ccoorrkkss  oorr  ffoooodd  rreemmaaiinnss..  
  
    EE..  MMEETTAALL  FFOOOODD  CCOONNTTAAIINNEERRSS  ----  AAnnyy  aalluummiinnuumm,,  bbiimmeettaall,,  sstteeeell,,  ttiinn--ppllaatteedd  
sstteeeell  oorr  ootthheerr  mmeettaalllliicc  ccaann,,  ppllaattee  oorr  ttrraayy  ooff  aannyy  ssiizzee  oorr  sshhaappee  uusseedd  ttoo  ppaacckkaaggee  ffoooodd  pprroodduuccttss  ssuuiittaabbllee  ffoorr  
hhuummaann  oorr  aanniimmaall  ccoonnssuummppttiioonn  wwhhiicchh  aarree  rriinnsseedd  cclleeaann..  
  



    FF..  SSCCRRAAPP  MMEETTAALL  ----  UUsseedd  oorr  ddiissccaarrddeedd  iitteemmss  wwhhiicchh  ccoonnssiisstt  pprreeddoommiinnaannttllyy  ooff  
ffeerrrroouuss  mmeettaallss,,  aalluummiinnuumm,,  bbrraassss,,  ccooppppeerr,,  lleeaadd,,  aalluummiinnuumm,,  ttiinn,,  nniicckkeell  oorr  aallllooyyss  tthheerreeooff,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  
nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  wwhhiittee  ggooooddss..  
  
    GG..  SSTTOORRAAGGEE  BBAATTTTEERRIIEESS  ----  LLeeaadd  aacciidd  bbaatttteerriieess  oorr  ootthheerr  bbaatttteerriieess  uusseedd  iinn  mmoottoorr  
vveehhiicclleess  ssuucchh  aass  aauuttoommoobbiilleess,,  aaiirrppllaanneess,,  bbooaattss,,  rreeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess,,  ttrraaccttoorrss  aanndd  lliikkee  aapppplliiccaattiioonnss..  
NNiiCCaadd  bbaatttteerriieess  aarree  eexxcclluuddeedd..  
  
    HH..  WWAASSTTEE  OOIILL  ----  CCrraannkkccaassee  ooiill  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  uuttiilliizzeedd  iinn  iinntteerrnnaall  ccoommbbuussttiioonn  
eennggiinneess  aanndd  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  ssttoorreedd  iinn  cclleeaann,,  lleeaakkpprrooooff  ppllaassttiicc  ccoonnttaaiinneerrss  wwiitthh  ccoovveerrss  oorr  ttooppss  aanndd  iiss  
uunnccoonnttaammiinnaatteedd  bbyy  ootthheerr  mmaatteerriiaall..  
  
    II..  WWHHIITTEE  GGOOOODDSS  ----  SSttoovveess,,  ffrreeeezzeerrss,,  rreeffrriiggeerraattoorrss,,  ddiisshhwwaasshheerrss,,  aaiirr  ccoonnddiittiioonneerrss,,  
wwaasshhiinngg  mmaacchhiinneess,,  tteelleevviissiioonnss  aanndd  ootthheerr  hhoouusseehhoolldd  aapppplliiaanncceess  oorr  ffiixxttuurreess..  
  
    JJ..  BBRRUUSSHH  AANNDD  LLOOGGSS  ----  CCuutt  oorr  bbrrookkeenn  bbrraanncchheess  oorr  ttrreeee  ttrruunnkkss  ccoonnttaaiinniinngg  nnoo  
mmeettaall  oobbjjeeccttss..  
  
    SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE  ----  UUnnwwaanntteedd  oorr  ddiissccaarrddeedd  mmaatteerriiaallss,,  mmoorree  ccoommpplleetteellyy  ddeeffiinneedd  iinn  
SSeeccttiioonn  2222aa--226600((77))  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess,,  bbuutt  eexxcclluuddiinngg  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  aanndd  sseemmiissoolliidd  
oorr  lliiqquuiidd  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  iiss  ccoolllleecctteedd  aanndd  ttrreeaatteedd  iinn  aa  sseewweerraaggee  ssyysstteemm..  
  
    SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE  AANNDD  RREECCYYCCLLAABBLLEESS  CCOOLLLLEECCTTOORR  ----  AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  
ccoorrppoorraattiioonn  ooffffeerriinngg  oorr  pprroovviiddiinngg  tthhee  rreemmoovvaall,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ccoolllleeccttiioonn,,  ssttoorraaggee  oorr  ddiissppoossaall  ooff  ssoolliidd  
wwaassttee  aanndd  rreeccyyccllaabblleess  aass  aa  sseerrvviiccee  ttoo  ootthheerrss..  
  
  
~~  116666--1111..  RRuulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  
  
    TThhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  iiss  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  eennaacctt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ssuucchh  
rreeaassoonnaabbllee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aass  iitt  sshhaallll  ddeeeemm  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  sseeppaarraattiioonn,,  
rreeccoovveerryy,,  ccoolllleeccttiioonn,,  rreemmoovvaall,,  ssttoorraaggee  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  rreeccyyccllaabblleess,,  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee,,  bbuullkkyy  wwaassttee,,  
bbrruusshh  aanndd  llooggss..  TThheessee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  mmaannnneerr,,  ddaayyss  aanndd  ttiimmeess  aanndd  eessttaabblliisshh  aanndd  
rreevviissee  aa  sscchheedduullee  ooff  ffeeeess  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  ssoorrttiinngg,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ssaallee  aanndd//oorr  mmaarrkkeettiinngg  ooff  rreeccyyccllaabbllee  
mmaatteerriiaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennccoouurraaggee  tthhee  rreeccoovveerryy  ooff  mmaatteerriiaall  rreessoouurrcceess  wwhhiillee  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  
rreeccyycclliinngg  pprrooggrraamm..  SSaaiidd  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  aass  mmaannddaattoorryy  aass  iiff  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  aanndd  
vviioollaattiioonn  ooff  ssaaiidd  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee..  TThheessee  rruulleess  aanndd  
rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbeeccoommee  eeffffeeccttiivvee  3300  ddaayyss  aafftteerr  ppuubblliiccaattiioonn  iinn  aa  ddaaiillyy  nneewwssppaappeerr  hhaavviinngg  ggeenneerraall  
cciirrccuullaattiioonn  iinn  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  aanndd  sshhaallll  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ppoosstteedd  iinn  aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  ppllaaccee  iinn  tthhee  TToowwnn  
HHaallll..  
  
  
~~  116666--1122..  CCoolllleeccttiioonn  mmeetthhooddss..  
  
  AA..  RReessiiddeennttiiaall..  EEaacchh  rreessiiddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoolllleecctt  oorr  aarrrraannggee  ttoo  hhaavvee  ccoolllleecctteedd,,  ffoorr  
rreeccyycclliinngg  ppuurrppoosseess,,  ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  bbyy  mmeetthhooddss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  
tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  
    ((11))  SSeellff--hhaauull..  TThhee  ttoowwnn  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aa  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  cceenntteerr  ffoorr  aallll  
ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabblleess,,  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee,,  bbuullkkyy  wwaassttee,,  bbrruusshh  aanndd  llooggss  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  rreessiiddeennttss  



wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn..  TThhee  ttoowwnn  sshhaallll  ooppeerraattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  ssoo  aass  ttoo  
pprroovviiddee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  aannyy  ttoowwnn  rreessiiddeenntt  ttoo  rreeccyyccllee  ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabblleess..  
  
    ((22))  PPrriivvaattee  hhaauulleerr..  RReessiiddeennttss  mmaayy  uuttiilliizzee  pprriivvaattee  ccoolllleeccttiioonn  ffiirrmmss  ffoorr  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  
aanndd  rreeccoovveerryy  ooff  ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabblleess..  FFoorr  aannyy  ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabblleess  nnoott  ccoolllleecctteedd  bbyy  pprriivvaattee  
hhaauulleerrss,,  rreessiiddeennttss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeelliivveerryy  ooff  mmaatteerriiaallss  ttoo  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  oorr  
ootthheerr  ssuuiittaabbllee  rreeccyycclliinngg  ffaacciilliittyy..  
  
    ((33))  MMuullttiiffaammiillyy  hhoouussiinngg..  OOwwnneerrss  ooff  mmuullttiiffaammiillyy  hhoouussiinngg  uunniittss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  
ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  ssoouurrccee  sseeppaarraattiioonn  mmeetthhooddss  wwhheerreebbyy  rreessiiddeennttss  aarree  eennaabblleedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  mmaannddaattoorryy  
pprroovviissiioonnss  ffoorr  ssoouurrccee  sseeppaarraattiioonn..  SSaaiidd  oowwnneerrss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ffoorr  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn  
aapppprroovvaall  aa  ppllaann  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  ttyyppee,,  llooccaattiioonn,,  nnuummbbeerr  aanndd  mmeetthhoodd  ooff  ccoonnttaaiinneerrss  ffoorr  eeaacchh  rreeccyyccllaabbllee..  
TThhee  SSeelleeccttmmeenn  mmaayy  pprroovviiddee  tthhaatt  ffaaiilluurree  ttoo  hhaavvee  aann  aapppprroovveedd  ppllaann  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  
aarrttiiccllee..  
  
  BB..  CCoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall..  EEaacchh  bbuussiinneessss,,  ccoommmmeerrcciiaall  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  
ootthheerr  nnoonnrreessiiddeennttiiaall  eessttaabblliisshhmmeenntt  iinn  tthhee  ttoowwnn  sshhaallll  aarrrraannggee  ttoo  hhaavvee  ddeessiiggnnaatteedd  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss  
ccoolllleecctteedd  aanndd  rreeccyycclleedd  oorr  ttoo  sseeppaarraattee  aanndd  ccoolllleecctt  rreeccyyccllaabblleess  ddiirreeccttllyy  aanndd  aassssuurree  tthhaatt  mmaatteerriiaallss  aarree  
rreeccyycclleedd..  OOwwnneerrss  ooff  ssuucchh  eessttaabblliisshhmmeennttss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  mmaannddaattoorryy  
pprroovviissiioonnss  ffoorr  ssoouurrccee  sseeppaarraattiioonn  aanndd  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss..  
  
  
~~  116666--1133..  UUnnaauutthhoorriizzeedd  ccoolllleeccttiioonn..  
  
    NNoo  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  sshhaallll  eennggaaggee  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  sseeppaarraattiioonn,,  rreeccoovveerryy,,  ccoolllleeccttiioonn,,  
rreemmoovvaall,,  ssttoorraaggee  oorr  ddiissppoossaall  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss,,  eexxcceepptt  aass  ssppeecciiffiiccaallllyy  
aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn..  TThhiiss  rreessttrriiccttiioonn  sshhaallll  aallssoo  iinncclluuddee  aannyy  iinnddeeppeennddeenntt  cciittiizzeenn,,  
rreessiiddeenntt,,  ttaaxxppaayyeerr  oorr  ppeerrssoonn  wwhhoo  mmiigghhtt  eennggaaggee  iinn  ssuucchh  pprraaccttiiccee  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ggaaiinn..  EEaacchh  uunnaauutthhoorriizzeedd  
ccoolllleeccttiioonn  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  sseeppaarraattee  aanndd  ddiissttiinncctt  ooffffeennssee  ppuunniisshhaabbllee  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd..  
  
  
~~  116666--1144..  PPeerrmmiittss..  
  
  AA..  IItt  sshhaallll  bbee  uunnllaawwffuull  ffoorr  aannyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  ttoo  aacctt  aass  aa  ssoolliidd  wwaassttee  oorr  
rreeccyyccllaabbllee  ccoolllleeccttoorr  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss  wwiitthhoouutt  ffiirrsstt  hhaavviinngg  oobbttaaiinneedd  aa  ppeerrmmiitt  aass  hheerreeiinnaafftteerr  
pprroovviiddeedd  ffoorr  eeaacchh  vveehhiiccllee  ttoo  bbee  uusseedd  wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn  ffoorr  tthhee  rreemmoovvaall,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn  oorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  
ssoolliidd  wwaassttee..  
  
  BB..  TThhee  SSeelleeccttmmeenn  sshhaallll  eennaacctt  rreegguullaattiioonnss  eessttaabblliisshhiinngg  aa  ppeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceedduurree  
wwhhiicchh  sshhaallll  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aa  ffeeee  ffoorr  eeaacchh  ppeerrmmiitt  aanndd  sshhaallll  eessttaabblliisshh  aa  pprroocceedduurree  ffoorr  tthhee  
rreevvooccaattiioonn  aanndd  ssuussppeennssiioonn  ooff  ppeerrmmiittss..  
  
  
~~  116666--1155..  RReeppoorrttss  bbyy  ssoolliidd  wwaassttee  ccoolllleeccttoorrss..  
  
    EEaacchh  ccoolllleeccttoorr  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn  sshhaallll  mmaakkee  rreeppoorrttss  aanndd  ccoommppllyy  wwiitthh  PPuubblliicc  AAcctt  9900--22220022  
aass  ssttaatteedd  tthheerreeiinn..  SSuucchh  rreeppoorrttss  sshhaallll  bbee  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  SSeelleeccttmmaann  aanndd  sshhaallll  nnoottiiffyy  hhiimm  ooff  tthhoossee  ppeerrssoonnss,,  
ffiirrmmss  oorr  ccoorrppoorraattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  ddiissccaarrddeedd  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  ccoommmmiinngglleedd  wwiitthh  ootthheerr  ssoolliidd  wwaassttee  iinn  
aaddddiittiioonn  ttoo  ssuucchh  ootthheerr  mmaatttteerrss  aass  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssaaiidd  PPuubblliicc  AAcctt  ttoo  bbee  rreeppoorrtteedd..

                                                                                                                    

  

  
22EEddiittoorr''ss  NNoottee::  SSeeee  SSeeccttiioonnss  2222aa--222200,,  2222aa--222200aa  aanndd  2222aa--222200cc  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess..  



  
  
~~  116666--1166..  DDiissppoossiittiioonn  ooff  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaallss..  
  
  AA..  RReessiiddeennttiiaall..  
  
    ((11))  TThhee  ttoowwnn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttrrooll  ooff  rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss  
ccoolllleecctteedd  ffrroomm  aallll  rreessiiddeennttiiaall  eessttaabblliisshhmmeennttss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn,,  wwhheetthheerr  ccoolllleecctteedd  bbyy  tthhee  ttoowwnn  aatt  
tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  oorr  wwhheetthheerr  ccoolllleecctteedd  bbyy  aa  ppeerrssoonn,,  aaggeenntt,,  ffiirrmm  oorr  ccoommppaannyy  uunnddeerr  
ppeerrmmiitt  wwiitthh  tthhee  ttoowwnn..  
  
    ((22))  TThhee  ttoowwnn  mmaayy,,  bbyy  eexxeerrcciissiinngg  iittss  ooppttiioonn  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnttrrooll  ooff  rreeccyycclleedd  mmaatteerriiaallss  
ccoolllleecctteedd  ffrroomm  aallll  rreessiiddeennttiiaall  eessttaabblliisshhmmeennttss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn,,  ddeelleeggaattee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  
ddiissppoossiittiioonn  ooff  ccoolllleecctteedd  rreeccyyccllaabblleess  ttoo  aannyy  pprriivvaattee  ffiirrmm  oorr  aaggeenntt  uunnddeerr  tthhiiss  aarrttiiccllee  oorr  aa  rreegguullaattiioonn  
pprroommuullggaatteedd  hheerreeuunnddeerr..  
  
  BB..  CCoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall..  EExxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn,,  
pprriivvaattee  ffiirrmmss  pprroovviiddiinngg  rreeccyycclliinngg  ccoolllleeccttiioonn  ffoorr  nnoonnrreessiiddeennttiiaall  llooccaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  ttoowwnn  sshhaallll  nnoott  bbrriinngg  
ccoolllleecctteedd  rreeccyyccllaabblleess  ttoo  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  bbuutt  sshhaallll  ddeelliivveerr  tthhee  mmaatteerriiaallss,,  oorr  aarrrraannggee  ttoo  
hhaavvee  tthhee  mmaatteerriiaallss  ddeelliivveerreedd,,  ttoo  aa  llooccaattiioonn  ffoorr  rreeccoovveerryy..  
  
  
~~  116666--1177..  EEnnffoorrcceemmeenntt..  
  
  AA..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  SSeelleeccttmmeenn  mmaayy  eennaacctt  rreegguullaattiioonnss  ttoo  aaiidd  aanndd  eennssuurree  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhiiss  
aarrttiiccllee..  TThheessee  rreegguullaattiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  pprroovviissiioonnss  wwhheerreebbyy  ttoowwnn  eemmppllooyyeeeess  aanndd//oorr  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivveess  
aarree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ddeennyy  uussee  ooff  tthhee  TTrraannssffeerr  aanndd  RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr  ttoo  rreessiiddeennttss  ffoorr  ddiissppoossaall  iiff  llooaaddss  ooff  
ssoolliidd  wwaassttee  iinncclluuddee  ssiiggnniiffiiccaanntt  qquuaannttiittiieess  ooff  rreeccyyccllaabblleess..  
  
  BB..  TThheessee  rreegguullaattiioonnss  mmaayy  aallssoo  iinncclluuddee  pprroovviissiioonnss  ffoorr  tthhee  ddeetteeccttiioonn  ooff  nnoonnccoommpplliiaannccee  bbyy  
rreessiiddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  ccoonnttrraacctteedd  ffoorr  ssoolliidd  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  wwiitthh  pprriivvaattee  ccoolllleeccttoorrss  aanndd  bbyy  
ccoommmmeerrcciiaall//iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoolllleeccttiioonnss..  RReegguullaattiioonnss  iimmppoossiinngg  ffiinneess  ffoorr  ssuucchh  nnoonnccoommpplliiaannccee  aarree  hheerreebbyy  
ssppeecciiffiiccaallllyy  aauutthhoorriizzeedd..  
  
  
~~  116666--1188..  UUnnllaawwffuull  aaccttss;;  ppeennaallttiieess  ffoorr  ooffffeennsseess..  
  
  AA..  IItt  sshhaallll  bbee  uunnllaawwffuull  ttoo  ccoommbbiinnee  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  oorr  hhaazzaarrddoouuss  wwaasstteess  wwiitthh  ssoolliidd  
wwaassttee..  SSoolliidd  wwaassttee  wwhhiicchh  hhaass  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  ccoommmmiinngglleedd  wwiitthh  iitt  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoolllleecctteedd,,  aanndd  
rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  tthhaatt  hhaass  ssoolliidd  wwaassttee  ccoommmmiinngglleedd  wwiitthh  iitt  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoolllleecctteedd..  
  
  BB..  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  rreessiiddeenntt  ttoo  pprrooppeerrllyy  sseeggrreeggaattee  tthhee  uunnccoolllleecctteedd  wwaassttee  
aanndd  eeiitthheerr  ssttoorree  oorr  ddiissppoossee  ooff  iitt..  
  
  CC..  AAlllloowwiinngg  ssoolliidd  wwaassttee  ttoo  aaccccuummuullaattee  sshhaallll  ssuubbjjeecctt  aa  rreessiiddeenntt  ttoo  aa  cciittaattiioonn  ffoorr  vviioollaattiioonn  ooff  
tthhee  TToowwnn  SSaanniittaarryy  CCooddee..  
  
  DD..  FFaaiilluurree  ttoo  rreeccyyccllee  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee..  
  



  EE..  NNoo  ppeerrssoonn  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  sshhaallll  sseeppaarraattee,,  rreeccoovveerr,,  ccoolllleecctt,,  rreemmoovvee,,  ssttoorree  oorr  ddiissppoossee  ooff  
rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  wwiitthhiinn  tthhee  TToowwnn  ooff  SSoommeerrss,,  eexxcceepptt  aass  ssppeecciiffiiccaallllyy  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  TToowwnn  ooff  
SSoommeerrss  oorr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee..  
  
  FF..  NNoo  ppeerrssoonn,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  aauutthhoorriizzeedd  aaggeennttss  ooff  tthhee  ttoowwnn  
oorr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ttoowwnn  aaccttiinngg  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthheeiirr  eemmppllooyymmeenntt  sshhaallll  ccoolllleecctt  oorr  ppiicckk  uupp  oorr  ccaauussee  ttoo  
bbee  ccoolllleecctteedd  oorr  ppiicckkeedd  uupp  ssuucchh  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall..  EEaacchh  aanndd  eevveerryy  ssuucchh  ccoolllleeccttiioonn  oorr  ppiicckkuupp  iinn  
vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  sseeppaarraattee  aanndd  ddiissttiinncctt  ooffffeennssee..  
  
  GG..  NNoo  ssuucchh  hhaauulleerr  oorr  ccoolllleeccttoorr  sshhaallll  kknnoowwiinnggllyy  mmiixx  rreeccyyccllaabbllee  mmaatteerriiaall  wwiitthh  ootthheerr  ssoolliidd  
wwaassttee..  
  
  HH..  AAnnyy  wwaassttee  hhaauulleerr  oorr  ccoolllleeccttoorr  wwhhoo  vviioollaatteess  tthhiiss  aarrttiiccllee  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ppeennaallttiieess  
pprroovviiddeedd  hheerreeiinn  aass  wweellll  aass  tthhoossee  ppeennaallttiieess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess..  
  
  II..  AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  aa  vviioollaattiioonn  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  
aarrttiiccllee  oorr  aannyy  ooff  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  pprroommuullggaatteedd  ppuurrssuuaanntt  hheerreettoo  sshhaallll  bbee  gguuiillttyy  ooff  aann  iinnffrraaccttiioonn  
aanndd  sshhaallll  bbee  ffiinneedd  aa  ssuumm  nnoott  lleessss  tthhaann  $$2255  nnoorr  mmoorree  tthhaann  $$11,,000000..  TThhiiss  aarrttiiccllee  aanndd  tthhee  rreegguullaattiioonnss  
ppuurrssuuaanntt  tthheerreettoo  mmaayy  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  aassssiiggnneedd  ttoo  SSoommeerrss  oorr  ootthheerr  ttoowwnn  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  
mmaayy  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  iissssuuee  cciittaattiioonnss..  
  
  JJ..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  ppeennaallttyy  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn,,  ooccccuuppaannttss  ooff  bbuussiinneessss  aanndd  iinndduussttrriiaall  
pprrooppeerrttyy  tthhaatt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ccoommmmeerrcciiaall  eessttaabblliisshhmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  PPuubblliicc  AAccttss  9900--224499  aanndd  
9900--22220033  sshhaallll,,  ffoorr  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee,,  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  ppeennaallttyy  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  $$11,,000000  ffoorr  eeaacchh  
vviioollaattiioonn  aass  pprroovviiddeedd  iinn  ssaaiidd  PPuubblliicc  AAccttss..

                                                                                                                    

  
  

  
33EEddiittoorr''ss  NNoottee::  SSeeee  SSeeccttiioonn  2222aa--224411ii  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess..  


