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UCHWAŁA NR LIV/137/2021
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 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. 2a, ust. 3, ust. 3b i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 i 1684 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 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 ze zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §1 po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu:
„1a) sposób i zakres przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki służące do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;”;
2) w §3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bezpośrednio z nieruchomości, 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.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpady do odbioru należy przygotować zgodnie z Regulaminem.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Odbiorca odpadów, w przypadku stwierdzenia, że odpady na nieruchomości zostały zebrane
w sposób nieselektywny, pozostawia je na nieruchomości z informacją, że odpady te zostaną odebrane
w terminie odbioru odpadów niesegregowanych.”;
3) po §4 dodaje się §4a w brzmieniu:
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„§ 4a. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązki:
1) systematycznego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
wyposażania nieruchomości
jednorodzinnych w worki do zbierania odpadów komunalnych frakcji: papier, metale i tworzywa
sztuczne, szkło oraz bioodpady;
2) wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło
i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym.”;
4) §5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Harmonogram określający terminy odbierania odpadów komunalnych jest publikowany na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.”;
5) w §6 w ust. 1 po pkt. 9 dodaje się pkt. 9a w brzmieniu:
„9a) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych, w szczególności: zużyte igły, strzykawki, ampułko
– strzykawki;”;
6) w §7:
a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) elektronicznie na adres: odpady@um.ostrowiec.pl ;”,
b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) telefonicznie na numery: 41 2672157, 41 2672158, 41 2672175, 41 2672182.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2022 roku.
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