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CCee  ddooccuummeenntt  ccoonnssooll iiddee  llee  rrèègglleemmeenntt  oorriiggiinnaall   22001122--441144  eett  sseess  aammeennddeemmeennttss    22001122--441144--BB,,  22001122--441144--CC  eett  22001122--
441144--DD    ppoouurr  ffaaccii ll ii tteerr  lleeuurr  iinntteerrpprrééttaattiioonn;;   cceeppeennddaanntt  eenn  ccaass  ddee  ddiivveerrggeennccee  aavveecc  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmeennttiioonnnnééss,,  
sseeuullss  cceess  ddeerrnniieerrss  ffeerroonntt  ffooii   ddee  ll ’’ iinntteennttiioonn  dduu  llééggiissllaatteeuurr..  

  
  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  nnuumméérroo  22001122--441144  
  RReeffoonnttee  aaddmmiinniissttrraatt iivvee  

  
REGLEMENT NUMERO 2012-414  

RELATIF AU DEPOT DE MATIERES RESIDUELLES ET RECUPER ABLES  
 
 
AARRTTIICCLLEE  11  --  PPrrééaammbbuullee  
  
LLee  pprrééaammbbuullee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  22  --  SSii ttee  vviisséé  
  
LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  ss''aapppplliiqquuee  àà  ttoouuttee  llaa  pprroopprriiééttéé  mmuunniicciippaallee  iiddeennttiiffiiééee  ccoommmmee  ééttaanntt  
ll’’ééccoocceennttrree,,  pprréésseenntteemmeenntt  ssiittuuéé  àà  ll''aaddrreessssee  cciivviiqquuee  dduu  55  cchheemmiinn  WWeesstt  HHiillll  àà  MMaannssoonnvviillllee,,  oouu  
ttoouuttee  aauuttrree  ssiittee  ddééssiiggnnéé  ppaarr  rrééssoolluuttiioonn  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddaannss  llee  ffuuttuurr..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  33  --  PPeerrssoonnnneess  aauuttoorr iissééeess  àà  uutt ii ll iisseerr   ll ’’ééccoocceenntt rree  
  
33..11  PPrreeuuvvee  
SSeeuullss  lleess  rrééssiiddeennttss  oouu  pprroopprriiééttaaiirreess  dd''uunn  iimmmmeeuubbllee  ddaannss  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  dduu  CCaannttoonn  ddee  PPoottttoonn  oouu  
lleess  rrééssiiddeennttss  ddee  mmuunniicciippaalliittééss  aayyaanntt  ééttaabbllii  uunnee  eenntteennttee  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’ééccoocceennttrree  aavveecc  llee  CCaannttoonn  ddee  
PPoottttoonn  ssoonntt  aauuttoorriissééss  àà  uuttiilliisseerr  llee  sseerrvviiccee  dd’’ééccoocceennttrree  ddiissppoonniibbllee  aauu  ssiittee  vviisséé  àà  ll''aarrttiiccllee  22  dduu  
pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  rrééssiiddeennttee  ddooiitt  ffaaiirree  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ddoommiicciillee  ddaannss  llaa  
mmuunniicciippaalliittéé  dduu  CCaannttoonn  ddee  PPoottttoonn  oouu  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  aayyaanntt  uunnee  eenntteennttee  dd’’aaccccèèss  aauu  
mmooyyeenn  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  aapppprroopprriiééee..  TToouutt  pprroopprriiééttaaiirree  dd''uunn  iimmmmeeuubbllee  ddooiitt  êêttrree  eenn  mmeessuurree  
ddee  ffaaiirree  llaa  pprreeuuvvee  ddee  pprroopprriiééttéé  dduuddiitt  iimmmmeeuubbllee..  
  
33..22  PPrroovveennaannccee  ddeess  mmaatt iièèrreess  ddééppoossééeess   
TToouuttee  mmaattiièèrree  aauuttoorriissééee  ppaarr  llee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  ppoouurrrraa  êêttrree  ddééppoossééee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ssaa  
pprroovveennaannccee  eesstt  uunn  iimmmmeeuubbllee  ssiittuuéé  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  dduu  CCaannttoonn  ddee  PPoottttoonn  oouu  
ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  aayyaanntt  ééttaabbllii  uunnee  eenntteennttee  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’ééccoocceennttrree..    EEnn  ttoouutt  tteemmppss,,  llee  
pprrééppoosséé  aauu  ssiittee  ppeeuutt  eexxiiggeerr  ddeess  pprreeuuvveess  dd''oorriiggiinnee  ddeess  mmaattiièèrreess  aavvaanntt  ddee  lleess  rreecceevvooiirr  oouu  ddee  lleess  
rreeffuusseerr..  
  
33..33  TTaarr ii ff iiccaatt iioonn  
LLaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  eesstt  ééttaabblliiee  ppaarr  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiééee  aauu  bbeessooiinn  ppaarr  
rrééssoolluuttiioonn  ééggaalleemmeenntt..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  44  --  AAccccèèss  aauu  ssii ttee  
  
44..11  RReessppeecctt   ddeess  hheeuurreess  dd''aaccccèèss  
LL’’ééccoocceennttrree  eesstt  iinntteerrddiitt  dd''aaccccèèss  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  hheeuurreess  dd''oouuvveerrttuurree  qquuii  ssoonntt  ééttaabblliieess  ppaarr  
rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall..  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aaccccèèddee  aauu  ssiittee  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  hheeuurreess  
aauuttoorriissééeess  eesstt  eenn  iinnffrraaccttiioonn..  
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44..22  CCoommmmeerrççaannttss  eett   eenntt rreepprreenneeuurrss  
LLeess  ccoommmmeerrççaannttss  eett  eennttrreepprreenneeuurrss  ssiittuuééss  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  dduu  CCaannttoonn  ddee  
PPoottttoonn  oouu  ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  aayyaanntt  ééttaabbllii  uunnee  eenntteennttee  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’ééccoocceennttrree  ppeeuuvveenntt  uuttiilliisseerr  
llee  sseerrvviiccee  dd’’ééccoocceennttrree  eenn  rreessppeecctt  ddeess  hhoorraaiirreess  aaddooppttééss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall..    
44..33  RRèègglleess  ddee  ccoonndduuii ttee  ssuurr   llee  ssii ttee    
LLeess  rrèègglleess  ssuuiivvaanntteess  ddooiivveenntt  êêttrree  rreessppeeccttééeess  ::            
oo  IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ffuummeerr    
oo  IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  vviioolleennccee  vveerrbbaallee  oouu  pphhyyssiiqquuee  oouu  ddee  llaannggaaggee  ggrroossssiieerr  
oo  LLeess  eennffaannttss  ddooiivveenntt  ddeemmeeuurreerr  ddaannss  ll’’aauuttoommoobbiillee  
oo  LLiimmiittee  ddee  vviitteessssee::  88kkmm//hh  

  
44..44  DDééppôôtt   ddee  mmaatt iièèrreess  ssaannss  aauuttoorr iissaatt iioonn  
  
TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddééppoossee  ddeess  mmaattiièèrreess  lloorrss  ddeess  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  ssaannss  eenn  aavvooiirr  
pprrééaallaabblleemmeenntt  eeuu  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ppaarr  uunn  eemmppllooyyéé  mmuunniicciippaall      eenn  sseerrvviiccee  eesstt  eenn  iinnffrraaccttiioonn..  
  
TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddééppoossee  ddeess  mmaattiièèrreess  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree,,  ssooiitt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  oouu  
àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  ccllôôttuurreess,,  eesstt  eenn  iinnffrraaccttiioonn..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  55--    MMaatt iièèrreess  aacccceeppttééeess  àà  ll ’’ééccoocceenntt rree  
  
55..11  CCii ttooyyeennss  ddee  llaa  MMuunniicciippaall ii ttéé  dduu  CCaannttoonn  ddee  PPoott ttoonn  
  
55..11..11  MMaatt iièèrreess  rreeccyyccllaabblleess  
LLeess  mmaattiièèrreess  rreeccyyccllaabblleess  qquuee  ssoonntt  llee  ppaappiieerr,,  llee  ccaarrttoonn,,  llee  vveerrrree,,  llee  ppllaassttiiqquuee  eett  llee  mmééttaall  ((ppeettiittss  
ffoorrmmaattss))  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppoossééeess  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  LLeess  mmaattiièèrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  
pprroopprreess  eett  ddééppoossééeess  ddee  ffaaççoonn  àà  mmaaxxiimmiisseerr  ll’’eessppaaccee  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  ((eexx..  lleess  bbooîîtteess  ddee  ccaarrttoonn  
ddooiivveenntt  êêttrree  ddéémmoonnttééeess))..  
  
55..11..22  MMaattéérr iiaauuxx  ddee  ccoonnsstt rruucctt iioonn,,  rréénnoovvaatt iioonn,,  ddéémmooll ii tt iioonn  
LLeess  mmaattéérriiaauuxx  tteellss  qquuee  llee  bbooiiss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  lleess  bbrriiqquueess,,  llaa  ccéérraammiiqquuee,,  llee  ggyyppssee,,  llee  bbééttoonn,,  llaa  
mmaaççoonnnneerriiee,,  llee  ppllââttrree,,  lleess  cchhââssssiiss,,  lleess  ppoorrtteess,,  lleess  ffeennêêttrreess,,  lleess  iissoollaannttss,,  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  
ssaanniittaaiirreess,,  lleess  bbaarrddeeaauuxx  dd’’aasspphhaallttee,,  eettcc..,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppoossééss  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  pprréévvuu  àà  cceett  
eeffffeett..    
  
55..11..33  EEnnccoommbbrraannttss  
Les encombrants tels que les meubles, les matelas, les sommiers, les tapis, les piscines hors 
terre, les clôtures à neige et les autres gros rebuts d’usage domestique de grande taille peuvent 
être déposés dans les conteneurs  pprréévvuuss  àà  cceett  eeffffeett..                      
  
55..11..44  MMééttaauuxx  
LLeess  mmééttaauuxx  ffeerrrreeuuxx  eett  nnoonn  ffeerrrreeuuxx,,  lleess  rréésseerrvvooiirrss  vviiddeess,,  lleess  ppoottss  ddee  ppeeiinnttuurree  vviiddeess,,  lleess  
eennccoommbbrraannttss  mmééttaalllliiqquueess  tteellss  qquuee  lleess  éélleeccttrroomméénnaaggeerrss,,  lleess  cchhaauuffffee--eeaauu,,  lleess  bbaarrbbeeccuueess,,  eettcc..,,  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppoossééss  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  
  
55..11..55  RRééssiidduuss  ddoommeesstt iiqquueess  ddaannggeerreeuuxx  ((RRDDDD))  
LLeess  rrééssiidduuss  ddoommeessttiiqquueess  ddaannggeerreeuuxx  tteellss  qquuee  lleess  aammppoouulleess  fflluuooccoommppaacctteess,,  lleess  ttuubbeess  
fflluuoorreesscceennttss,,  lleess  ppiilleess,,  lleess  bboommbboonnnneess  ddee  pprrooppaannee,,  lleess  hhuuiilleess  uussééeess,,  lleess  ffiillttrreess  àà  hhuuiillee,,  lleess  
bbaatttteerriieess  dd’’aauuttoommoobbiillee,,  llaa  ppeeiinnttuurree,,  llaa  tteeiinnttuurree,,  lleess  ssoollvvaannttss,,  lleess  ddééccaappaannttss,,  lleess  aacciiddeess,,  lleess  
bbaasseess,,  lleess  ooxxyyddaannttss,,  lleess  ppeessttiicciiddeess,,  lleess  iinnsseeccttiicciiddeess,,  lleess  eennggrraaiiss  eettcc..,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreemmiiss  aauuxx  
pprrééppoossééss  àà  ll’’ééccoocceennttrree  aaffiinn  dd’’êêttrree  ttrriiééss  eett  eennttrreeppoossééss  aauuxx  eennddrrooiittss  pprréévvuuss  àà  cceettttee  ffiinn..    
  
55..11..66  MMaattéérr iieell   éélleecctt rroonniiqquuee    
LLeess  oorrddiinnaatteeuurrss  ppoorrttaabblleess,,  lleess  oorrddiinnaatteeuurrss  ddee  bbuurreeaauu,,  lleess  ppéérriipphhéérriiqquueess  dd’’oorrddiinnaatteeuurrss  eett  ddee  
ccoonnssoollee  ddee  jjeeuuxx  vviiddééoo,,  lleess  ddiissppoossiittiiffss  dd’’aaffffiicchhaaggee,,  lleess  ttéélléépphhoonneess  ccoonnvveennttiioonnnneellss  eett  rrééppoonnddeeuurrss  
ttéélléépphhoonniiqquueess,,  lleess  aappppaarreeiillss  cceelllluullaaiirreess  eett  ttééllééaavveerrttiisssseeuurrss,,  lleess  iimmpprriimmaanntteess  ddee  bbuurreeaauu,,  
nnuumméérriisseeuurrss,,  ttééllééccooppiieeuurrss,,  pphhoottooccooppiieeuurrss  eett  aappppaarreeiillss  mmuullttiiffoonnccttiioonnss,,  lleess  ssyyssttèèmmeess  aauuddiioo//vviiddééoo  
ppoorrttaabblleess//ppeerrssoonnnneellss,,  lleess  ssyyssttèèmmeess  aauuddiioo//vviiddééoo  nnoonn  pprrttaabblleess,,  lleess  ssyyssttèèmmeess  aauuddiioo//vviiddééoo  eett  ddee  
llooccaalliissaattiioonn  ppoouurr  vvééhhiiccuulleess  eett  lleess  eennsseemmbblleess  ddee  cciinnéémmaa  mmaaiissoonn..  
  
IIll  eesstt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinntteerrddiitt  ddee  pprreennddrree  llee  mmaattéérriieell  ddééppoosséé  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  ddee  mmaattéérriieell  
éélleeccttrroonniiqquuee..  
  
55..11..77..  TTeexxtt ii lleess  
TToouutteess  lleess  ffiibbrreess  tteexxttiilleess,,  lleess  ttiissssuuss,,  llaa  ffoouurrrruurree,,  llee  ccuuiirr,,  lleess  ssoouulliieerrss,,  eettcc..,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppoossééss  
àà  ll’’eennddrrooiitt  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  rraannggééss  ddaannss  uunn  ssaacc  ddee  ppllaassttiiqquuee  ffeerrmméé  àà  ll’’aabbrrii  ddee  
ll’’hhuummiiddiittéé..  SSeeuullss  lleess  ssaaccss  ddoonntt  llaa  ccoonnddiittiioonn  eesstt  jjuuggééee  aacccceeppttaabbllee  ppaarr  lleess  pprrééppoossééss  àà  ll’’ééccoocceennttrree  
ssoonntt  aacccceeppttééss..  
  
55..11..88  PPnneeuuss    
LLeess  ppnneeuuss  pprroopprreess  aavveecc  oouu  ssaannss  jjaanntteess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppoossééss  aauuxx  eennddrrooiittss  pprréévvuuss  àà  cceettttee  ffiinn..  
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55..11..99  FFeeuuii ll lleess  mmoorr tteess   
DDuurraanntt  lleess  sseeuullss  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree  eett  dd''ooccttoobbrree  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  
ppeeuuvveenntt  ddééppoosseerr  àà  ll''eennddrrooiitt  iiddeennttiiffiiéé  ppaarr  lleess  pprrééppoossééss  àà  ll’’ééccoocceennttrree  ddeess  ssaaccss  ddee  ffeeuuiilllleess  mmoorrtteess..  
CCeess  ssaaccss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreeccyyccllaabblleess  oouu  ccoommppoossttaabblleess..  IIllss  ppeeuuvveenntt  ddoonncc  êêttrree  eenn  ppllaassttiiqquuee  oouu  ffaaiitt  
dd’’uunn  mmaattéérriiaauu  ccoommppoossttaabbllee,,  mmaaiiss  nnoonn  dd’’uunn  ppllaassttiiqquuee  ooxxoo--bbiiooddééggrraaddaabbllee,,  lleeqquueell  nn’’eesstt  nnii  
rreeccyyccllaabbllee,,  nnii  ccoommppoossttaabbllee..  LLeeuurr  ffoorrmmaatt  ddooiitt  êêttrree  dd''aauu  mmiinniimmuumm  ddee    4455  ccmm  xx  8800  ccmm  eett  iillss  ddooiivveenntt  
êêttrree  ffeerrmmééss  hheerrmmééttiiqquueemmeenntt  ssaannss  aauuccuunnee  oouuvveerrttuurree..  
  
55..11..1100  MMaatt iièèrreess  oorrggaanniiqquueess   
LLeess  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess  qquuee  ssoonntt  lleess  rrééssiidduuss  aalliimmeennttaaiirreess,,  lleess  rrééssiidduuss  ddee  jjaarrddiinn  eenn  ppeettiitteess  
qquuaannttiittééss  eett  aauuttrreess  mmaattiièèrreess  aacccceeppttééeess  ddaannss  llee  bbaacc  bbrruunn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddééppoossééeess  ddaannss  lleess  
ccoonntteennaannttss  pprréévvuuss  àà  cceett  eeffffeett..  LLeess  mmaattiièèrreess  ddooiivveenntt  êêttrree  ddééppoossééeess  ddaannss  ddeess  ssaaccss  
ccoommppoossttaabblleess..  
  
55..11..1111  DDéécchheettss  uull tt iimmeess  
LLeess  ddéécchheettss  uullttiimmeess  qquuee  ssoonntt  lleess  mmaattiièèrreess  ddeessttiinnééeess  àà  ll’’éélliimmiinnaattiioonn,,  ssooiieenntt  cceelllleess  qquuii  nnee  ssoonntt  
ppaass  aacccceeppttééeess  ppaarr  lleess  ccoolllleecctteess  ddeess  mmaattiièèrreess  rreeccyyccllaabblleess  eett  ddeess  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess  ppeeuuvveenntt  
êêttrree  ddééppoossééeess  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..    
  
5.1.12  Plastique agricole 
LLee  ppllaassttiiqquuee  aaggrriiccoollee  ((eennrroobbaaggee  ppllaassttiiqquuee  ddeess  bbaalllleess  eennssiillééeess))  ppeeuutt  êêttrree  ddééppoosséé  ddaannss  llee  
ccoonntteenneeuurr  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  LLeess  aauuttrreess  ppllaassttiiqquueess  uuttiilliissééss  àà  llaa  ffeerrmmee  ccoommmmee  lleess  ccoorrddeess  eett  lleess  
ffiilleettss  sseerrvvaanntt  àà  aattttaacchheerr  llee  ffooiinn  nnee  ssoonntt  ppaass  aacccceeppttééss..  
  
55..11..1122    PPoollyyssttyyrrèènneess  
LLeess  ppoollyyssttyyrrèènneess  ddooiivveenntt  êêttrree  ttrriiééss  sseelloonn  lleeuurr  ttyyppee  ((eexxppaannssééss,,  eexxttrruuddééss  eett  nnoonn--eexxppaannssééss))  eett  
ddééppoossééss  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  eexxeemmppttss  ddee  ttoouuttee  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  
iinncclluuaanntt  lleess  ssaalleettééss  oouu  lleess  ééttiiqquueetttteess..    
  
55..11..1133  MMaatt iièèrreess  aacccceeppttééeess  ppaarr   llaa  RReessssoouurrcceerr iiee  ddeess  FFrroonntt iièèrreess  
LLeess  mmeeuubblleess,,  ddiivvaannss,,  mmaatteellaass,,  ssoommmmiieerrss  eett  ttaappiiss  nn’’aayyaanntt  ppaass  ééttéé  eexxppoossééss  àà  ll’’hhuummiiddiittéé,,  lleess  
mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  rréénnoovvaattiioonn  rrééuuttiilliissaabblleess,,  lleess  ddéésshhuummiiddiiffiiccaatteeuurrss  eett  cclliimmaattiisseeuurrss  
aaiinnssii  qquuee  lleess  vvééllooss  eett  aarrttiicclleess  ddee  ssppoorrttss,,  lleess  aarrttiicclleess  ddee  bbéébbéé  eett  lleess  mmeennuuss  oobbjjeettss  tteellss  qquuee  oouuttiillss,,  
jjeeuuxx,,  jjoouueettss,,  lliivvrreess,,  CCDD,,  vvaaiisssseellllee,,  bbiibbeelloottss,,  llaammppeess,,  mmiirrooiirrss,,  bbiijjoouuxx,,  eettcc..  ppoouuvvaanntt  êêttrree  uuttiilliissééss  àà  
nnoouuvveeaauu  oouu  êêttrree  rrééppaarrééss  aaffiinn  dd’’êêttrree  uuttiilliissééss  àà  nnoouuvveeaauu  ddooiivveenntt  êêttrree  ddééppoossééss  ddaannss  ll’’aabbrrii  ddee  
rrééeemmppllooii  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  
  
LLaa  ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddéétteerrmmiinnee  ssii  cceess  iitteemmss  rreessppeecctteenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  
ddooiivveenntt  êêttrree  ppllaaccééss  ddaannss  ll’’aabbrrii  ddee  rrééeemmppllooii..  
  
LLeess  cciittooyyeennss  oonntt  aaccccèèss  àà  ll’’aabbrrii  ddee  rrééeemmppllooii  eett  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree  lleess  iitteemmss  ss’’yy  ttrroouuvvaanntt  ssaannss  ffrraaiiss..  
  
55..22  CCii ttooyyeennss  ddeess  mmuunniicciippaall ii ttééss  aayyaanntt   uunnee  eenntteennttee  dd’’aaccccèèss  àà  ll ’’ééccoocceenntt rree  
  
LLeess  cciittooyyeennss  ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  aayyaanntt  uunnee  eenntteennttee  dd’’aaccccèèss  àà  ll’’ééccoocceennttrree  ppeeuuvveenntt  aappppoorrtteerr  lleess  
mmêêmmeess  mmaattiièèrreess  qquuee  lleess  cciittooyyeennss  ddee  PPoottttoonn  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ddéécchheettss,,  ddeess  mmaattiièèrreess  rreeccyyccllaabblleess  
eett  ddeess  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess..  
  
55..33  MMaatt iièèrreess  rreeffuussééeess  
  
LLeess  mmaattiièèrreess  rreeffuussééeess  àà  ll’’ééccoocceennttrree  ssoonntt,,  ddee  ffaaççoonn  nnoonn  lliimmiittaattiivvee,,  lleess  rréésseerrvvooiirrss  dd’’hhuuiillee,,  lleess  
eexxpplloossiiffss,,  lleess  lliiqquuiiddeess  eenn  bbiiddoonn,,  lleess  hhuuiilleess  BBPPCC,,  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  pprroodduuiitt  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ddaannss  ssoonn  
ccoonntteennaanntt  dd’’oorriiggiinnee..  LLaa  MMuunniicciippaalliittéé  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  rreeffuusseerr  ttoouuttee  mmaattiièèrree  qquu’’eellllee  eessttiimmee  
nnee  ppaass  ppoouuvvooiirr  ddiissppoosseerr..  
  
TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ddééppoossee  ddeess  mmaattiièèrreess  rreeffuussééeess  eesstt  ppaassssiibbllee  dd''uunnee  iinnffrraaccttiioonn  aauu  pprréésseenntt  
rrèègglleemmeenntt..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  66  --  MMaatt iièèrreess  aacccceeppttééeess  aauu  ddééppôôtt   ddeess  mmaatt iièèrreess  rrééssiidduueell lleess  
  
SSeeuullss  lleess  ddéécchheettss  tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  eenn  55..11..1111,,  lleess  mmaattiièèrreess  rreeccyyccllaabblleess  tteelllleess  qquuee  ddééffiinniieess  eenn  
55..11..11,,  mmaattiièèrreess  oorrggaanniiqquueess  ddééccrriitteess  eenn  22..11..1100,,  lleess  ppoollyyssttyyrrèènneess  ddééccrriittss  eenn  55..11..1122  eett  llee  ppllaassttiiqquuee  
aaggrriiccoollee  ddééffiinnii  eenn  55..11..1122  ssoonntt  aacccceeppttééss  lloorrss  ddeess  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ddééppôôtt  ddeess  mmaattiièèrreess  
rrééssiidduueelllleess..  
  
TToouutteess  lleess  aauuttrreess  mmaattiièèrreess  aacccceeppttééeess  àà  ll’’ééccoocceennttrree  eett  éénnuumméérrééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  55..11  dduu  pprréésseenntt  
rrèègglleemmeenntt  nnee  ssoonntt  ppaass  aacccceeppttééeess  lloorrss  ddeess  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  dduu  ddééppôôtt  ddeess  mmaattiièèrreess  
rrééssiidduueelllleess..  
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AARRTTIICCLLEE  77  --  AAuutt rreess  rrèègglleess  dd''aaccccèèss  eett   dd''uutt ii ll iissaatt iioonn  ddee  ll ’’ééccoocceenntt rree  
  
TToouuss  lleess  aauuttrreess  ddééttaaiillss  rreellaattiiffss  aauu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  sseerroonntt  rrééggllééss  eett  ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  rrééssoolluuttiioonn  
dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  llee  ttoouutt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  88  AAmmeennddeess  eett   ppéénnaall ii ttééss   
  
TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aaggiitt  eenn  ccoonnttrraavveennttiioonn  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  ccoommmmeett  uunnee  iinnffrraaccttiioonn..  SSii  llee  
ccoonnttrreevveennaanntt  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  eenn  ccaass  ddee  pprreemmiièèrree  iinnffrraaccttiioonn,,  iill  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  
aammeennddee  mmiinniimmaallee  ddee  cciinnqq  cceennttss  ddoollllaarrss  ((550000$$))  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  mmaaxxiimmaallee  ddee  mmiillllee  ddoollllaarrss  
((11  000000$$))  eett  lleess  ffrraaiiss  ppoouurr  cchhaaqquuee  iinnffrraaccttiioonn..  
  
SSii  llee  ccoonnttrreevveennaanntt  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee,,  iill  eesstt  ppaassssiibbllee,,  eenn  ccaass  ddee  pprreemmiièèrree  iinnffrraaccttiioonn,,  dd’’uunnee  
aammeennddee  mmiinniimmaallee  ddee  mmiillllee  ddoollllaarrss  ((11  000000$$))  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  mmaaxxiimmaallee  ddee  ddeeuuxx  mmiillllee  ddoollllaarrss  
((22  000000$$))  eett  lleess  ffrraaiiss  ppoouurr  cchhaaqquuee  iinnffrraaccttiioonn..  
  
EEnn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee,,  ssii  llee  ccoonnttrreevveennaanntt  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee,,  ll’’aammeennddee  mmiinniimmaallee  eesstt  ddee  
mmiillllee  ddoollllaarrss  ((11  000000$$))  eett  ll’’aammeennddee  mmaaxxiimmaallee  ddee  ddeeuuxx  mmiillllee  ddoollllaarrss  ((22  000000$$))  eett  lleess  ffrraaiiss  ppoouurr  
cchhaaqquuee  iinnffrraaccttiioonn..  
  
EEnn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee,,  ssii  llee  ccoonnttrreevveennaanntt  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee,,  ll’’aammeennddee  mmiinniimmaallee  eesstt  ddee  ddeeuuxx  
mmiillllee  ddoollllaarrss  ((22  000000$$))  eett  ll’’aammeennddee  mmaaxxiimmaallee  ddee  qquuaattrree  mmiillllee  ddoollllaarrss  ((44  000000$$))  eett  lleess  ffrraaiiss  ppoouurr  
cchhaaqquuee  iinnffrraaccttiioonn  
  
SSii  ll’’iinnffrraaccttiioonn  eesstt  ccoonnttiinnuuee,,  cceettttee  ccoonnttiinnuuiittéé  ccoonnssttiittuuee,,  jjoouurr  ppaarr  jjoouurr,,  ddeess  ccoonnttrraavveennttiioonnss  
ddiissttiinncctteess..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  99  --  AAuutt rreess  rreeccoouurrss  
  
MMaallggrréé  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccèèddeenntt,,  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  rreeccoouurrss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  
ffaaiirree  oobbsseerrvveerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..      
  
  
AARRTTIICCLLEE  1100  --  PPoorr ttééee  
  
LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  aabbrrooggee  eett  rreemmppllaaccee  iinnttééggrraalleemmeenntt  llee  RRèègglleemmeenntt  nnuumméérroo  22000044--332222  rreellaattiiff  
aauu  ddééppôôtt  ddee  mmaattiièèrreess  rrééssiidduueelllleess  eett  rrééccuuppéérraabblleess--PPrroopprriiééttéé  mmuunniicciippaallee  ssiittuuééee  aauu  55,,  cchheemmiinn  
WWeesstt  HHiillll..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  1111  ––  eenntt rrééee  eenn  vviigguueeuurr   
  
LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii..  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CCee  ddooccuummeenntt  ccoonnssooll iiddee  llee  rrèègglleemmeenntt  oorriiggiinnaall   22001122--441144  eett  sseess  aammeennddeemmeennttss  22001122--441144--BB,,    22001122--441144--CC  eett  22001122--441144--
DD  ppoouurr  ffaaccii ll ii tteerr  lleeuurr  iinntteerrpprrééttaattiioonn;;   cceeppeennddaanntt  eenn  ccaass  ddee  ddiivveerrggeennccee  aavveecc  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmeennttiioonnnnééss,,  sseeuullss  cceess  
ddeerrnniieerrss  ffeerroonntt  ffooii   ddee  ll ’’ iinntteennttiioonn  dduu  llééggiissllaatteeuurr..  


