Uchwała XLVI/612/2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i z 2006r. Nr 17, poz. 128 , z 2007 r. Nr 174, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) ) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r.
Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666
i Nr 92, poz. 753), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, po uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje;
§1. W uchwale Nr LVI/628/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, zmienionej uchwałą Nr VIII/61/2007 z dnia
13 marca 2007 r., uchwałą Nr X/101/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., uchwałą
Nr XII/154/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
”12) pozostałościach roślinnych – naleŜy przez to rozumieć odpady ulegające
biodegradacji powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych
wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego
z placów targowych, giełd itp.;”
b) pkt. 20 otrzymuje brzmienie:
„20) zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – odpady komunalne
będące urządzeniami, których prawidłowe działanie jest uzaleŜnione od dopływu
prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych;”
c) po pkt. 22 dodaje się pkt. 23 w brzmieniu:
„23) baterii przenośnej, akumulatorze przenośnym – baterie i akumulatory, w tym
ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być
przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej, akumulatora
przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego.”
2) § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obowiązuje prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
w tym:
1) z papieru i tektury;
2) ze szkła białego i kolorowego;
3) z plastików;
4) z metali;
5) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) wielkogabarytowych;
7) z remontów;
8) niebezpiecznych;

9) pozostałości roślinnych;
10) zuŜytych baterii przenośnych i zuŜytych akumulatorów przenośnych.”
3) w § 5 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) o których mowa w § 4 pkt. 1 – 5 i pkt. 7 – 9.”
4) po §5 dodaje się §5a w brzmieniu:
„§5a.ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny naleŜy przekazywać:
1) do punktów zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2) odbiorcy odpadów;
3) sprzedawcom
detalicznym i hurtowym sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
4) do punktów serwisowych.”
5) §8 otrzymuje brzmienie:
„§8.ZuŜyte baterie przenośne i zuŜyte akumulatory przenośne naleŜy przekazywać do:
1) specjalnie wyznaczonych punktów odbioru tego rodzaju odpadów
zorganizowanych w szkołach, placówkach kulturalno – oświatowych, siedzibach
władz lub instytucji, punktach świadczących usługi w zakresie wymiany zuŜytych
baterii lub zuŜytych akumulatorów oraz w placówkach handlowych prowadzących
sprzedaŜ detaliczną lub hurtową baterii przenośnych lub akumulatorów
przenośnych.
2) odbiorcy odpadów.”
6) w §11 ust. 1 wyrazy „odpady zielone” zastępuje się wyrazami „ pozostałości
roślinne”.
7) § 20 otrzymuje brzmienie:
”§20. Zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami przyjętym uchwałą
Nr XXXI/411/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008
roku przyjmuje się, Ŝe średnia ilość wytwarzanych na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski odpadów wynosi 0,023 m3 na 1 osobę tygodniowo.”
8) w §29 w zdaniu pierwszym wyrazy „odpadów komunalnych” zastępuje się wyrazami
„odpadów niesegregowanych” .
9) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:
”§31a Pozostałości roślinne mogą być spalane pod warunkiem zachowania
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.”
§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej na stronach internetowych
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie lokalnej.
§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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