
UCHWAŁA NR XLVII/66/2017
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 lipca 2017 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 2017 r. 1289) 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, 1579 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. 
poz. 730 i 935) 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 z późn. zm.)  wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w §4:

a) pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

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

a) raz na dwa tygodnie - w zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na cztery tygodnie - w zabudowie jednorodzinnej;

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym 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;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3 1 w brzmieniu:

„3 1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, w okresie od dnia 
16 listopada do 31 marca, nie rzadziej niż:

a) raz na dwa tygodnie - w zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na cztery tygodnie - w zabudowie jednorodzinnej;”.
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2) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych należy zgłaszać do właściwego Wydziału Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. 
J. Głogowskiego 3/5:

1) pisemnie;

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

3) telefonicznie na numery:  41 2672158, 41 2672182, 41 2672189.”.

§ 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.
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