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UCHWAŁA NR LIV/136/2021
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2021 r. poz. 888 i 1648 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, 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, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/123/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 15.12.2020 r. poz. 4639) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w §2 w ust. 2:
a) pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
„14) pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub pojemnikach – należy
przez to rozumieć również kosze uliczne oraz kontenery;”,
b) po pkt. 23 dodaje się pkt. 23a w brzmieniu:
„23a) workach – należy przez to rozumieć worki foliowe do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;”;
2) w §18:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. W zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 1b, wyposażają nieruchomość we własnym zakresie w odpowiednią liczbę
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając:”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku, gdy na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne, o których
mowa w §11 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, zbierane są w workach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku wyposażania jej w pojemniki do ich
zbierania.
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1b. W zabudowie jednorodzinnej, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości
w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyszczególnionych w §11
ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.”,
c) w ust. 2 w pkt. 1 wykreśla się lit. c i d;
d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem
zamieszkania zbiorowego, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przejmuje obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wyszczególnionych w §11 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz w §11 ust. 3 pkt. 3, 4 i 5.”;
3) w §22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonywać mycia
i dezynfekcji pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz odpady ulegające
biodegradacji, stanowiące odpady komunalne, nie rzadziej niż dwa razy w roku (raz w okresie wiosennym
i raz w okresie jesiennym).”;
4) w §27:
a) w pkt. 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) do specjalnych, oznaczonych pojemników, znajdujących się w szkołach i przedszkolach oraz
w innych budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach ogólnodostępnych,”,
b) w pkt. 7:
– w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem,
– po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) do specjalnych, oznakowanych pojemników, znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych;”.
§ 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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