
UCHWAŁA 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.

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), art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87) 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, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy;

2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Odpady komunalne odbierane są od właściciela nieruchomości:

1) bezpośrednio 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 przez właściciela 
nieruchomości we własnym zakresie.

§ 3. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w dniach określonych w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych, odbierane są 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 oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wystawione przed 
wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz znajdujące się w wyznaczonych miejscach 
do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia bezkolizyjny dojazd do miejsca odbioru odpadów komunalnych.

3. Przygotowane do odbioru pojemniki (worki) należy, w miarę  możliwości, zamknąć (związać).
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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. Bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane:

1) odpady zmieszane nie rzadziej niż:

a) dwa razy w tygodniu – w zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie – w zabudowie 
jednorodzinnej;

2) odpady selektywnie zbierane: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło 
opakowaniowe nie rzadziej niż:

a) raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na cztery  tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;

3) odpady zielone w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 listopada nie rzadziej niż:

a) raz na tydzień – w zabudowie wielorodzinnej;

b) raz na dwa tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) na zgłoszenie, ale nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, w formie zbiórek objazdowych – w zabudowie 
wielorodzinnej,

b) cyklicznie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w formie zbiórek objazdowych w okresie wiosennym 
i jesiennym – w zabudowie jednorodzinnej.

§ 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;

2) tworzywa sztuczne;

3) opakowania wielomateriałowe;

4) metale;

5) szkło;

6) tekstylia;

7) zużyte opony;

8) lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć;

9) przeterminowane leki i chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi;

12) oleje i tłuszcze;

13) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;

14) detergenty;

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
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16) drewno;

17) budowlane i rozbiórkowe z remontów;

18) zielone oraz inne bioodpady pochodzenia roślinnego;

19) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

20) inne odpady, w tym odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Punkt, o którym mowa w ust. 1 świadczy usługi:

1) w okresie od marca do listopada – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00  do 18:00 oraz  w 
soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;

2) w okresie od grudnia do lutego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty 
w godzinach od 10.00 do 14.00;

3) w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym – 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. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. J. Głogowskiego 3/5:

1) pisemnie;

2) elektronicznie na adres: ws@um.ostrowiec.pl;

3) telefonicznie na numery: 41 26 72 208, 41 26 72 158, 41 26 72 166.

§ 8. Traci moc uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 3795)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 9. 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.

§ 10. 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
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