U C H W A Ł A NR XXXII/141/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r.
Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106,
poz. 675), z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.
1281, z 2012 r. poz.567) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Od właściciela nieruchomości będą odbierane wszystkie wytworzone odpady komunalne,
w tym:
1) z nieruchomości – przez podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu
przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski;
2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – po ich dostarczeniu we własnym
zakresie.
§ 3.1. Z nieruchomości podlegają odbiorowi odpady komunalne umieszczone w pojemnikach lub
workach, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny wystawione przed wejściem na teren nieruchomości lub znajdujące się w altanach
śmietnikowych, w dniach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia bezkolizyjny dojazd do miejsca odbioru odpadów
komunalnych.
3. Przygotowane do odbioru pojemniki i worki należy, w miarę możliwości, zamknąć (związać).
4. Odbiorca odpadów może odmówić wykonania usługi w przypadku ujawnienia
w opróżnianych lub odbieranych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym zwłaszcza niebezpiecznych odpadów
pochodzących z zakładów weterynaryjnych bądź zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów lekarskich
i innych placówek świadczących usługi medyczne. O takim fakcie odbiorca odpadów powinien
niezwłocznie zawiadomić Straż Miejską.

§ 4. Z nieruchomości będą odbierane:

1) odpady zmieszane z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż:
a) trzy razy w tygodniu – dot. budynków wielorodzinnych,
b) raz na cztery tygodnie – dot. budynków jednorodzinnych;
2) odpady selektywnie zbierane: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania
z metali, szkło, opakowania ze szkła z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie – dot. budynków wielorodzinnych,
b) raz na cztery tygodnie – dot. budynków jednorodzinnych;
3) odpady zielone w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 listopada
z częstotliwością nie rzadziej niż:
a) razy na cztery tygodnie – dot. budynków wielorodzinnych,
b) raz na dwa tygodnie – dot. budynków jednorodzinnych;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
z częstotliwością odbioru, nie rzadziej niż:
a) raz na trzy tygodnie w postaci zbiórek objazdowych – dot. budynków wielorodzinnych,
b) cyklicznie dwa razy w roku w postaci zbiórek objazdowych w okresie wiosennym i jesiennym
– dot. budynków jednorodzinnych.
§ 5. Harmonogram określający terminy odbierania odpadów komunalnych zostanie
opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w lokalnej
prasie.
§ 6.1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli
nieruchomości selektywnie zbierane odpady, w tym:
1) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
3) metale, opakowania z metali;
4) szkło, opakowania ze szkła;
5) tekstylia, opakowania z tekstyliów;
6) zużyte opony;
7) lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć;
8) przeterminowane lekarstwa;
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi;
11) oleje i tłuszcze;
12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
13) detergenty;
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
15) drewno;
16) budowlane i rozbiórkowe z remontów;
17) zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające biodegradacji;
18) wielkogabarytowe;
19) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
2. Punkt, o którym mowa w ust. 1 świadczy usługi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.
3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w lokalnej prasie, lokalizację punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 8. 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.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

