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UCHWAŁA NR XXXVI/91/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 16 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę 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, ust. 3b i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta, uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/80/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 18.07.2016 r., Poz. 2281) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: ,,1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej ,,punktem”, przyjmuje od właścicieli nieruchomości selektywnie zbierane odpady,
w tym:”
2) w ust. 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: ,,2. Punkt świadczy usługi:”
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,3. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości lokalizację punktu na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w lokalnej prasie.”
4) po ust. 3 dodaje się ust. 4-10 w brzmieniu:
„4. Właściciel nieruchomości dostarcza odpady do punktu własnym transportem i na własny koszt.
5. Punkt przyjmuje odpady wymienione w ust. 1 zebrane w sposób selektywny i dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie. Odpady nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady podaje adres nieruchomości, na której powstały dostarczone odpady oraz informuje przyjmującego o rodzaju tych odpadów.
7. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności rodzaju dostarczonych odpadów z informacją podaną przez właściciela, ich czystości i składu.
8. Obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ustępach poprzedzających.
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9. Odpady dostarczone do punktu umieszcza się w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach, zgodnie
z ich przeznaczeniem wskazanym w opisie pojemnika.
10. Odpady odbierane w punkcie podlegają ewidencjonowaniu, w szczególności pod względem ich ilości
i rodzaju.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. 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.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

