
UCHWALA NR XV/109/2016
RADY GMINY OSTR^WEK

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasi?gni?ciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Okresla si? szczegolowy sposob i zakres swiadczenia ushig w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy Ostrowek oraz zagospodarowania tych
odpadow, w zamian za uiszczona^ przez wlasciciela nieruchomosci opiat? za odbior i gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W ramach swiadczonych uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow
komunalnych odbierane b?da^ powstale na nieruchomosciach, na ktorych zamieszkuja^mieszkaricy:

1) zmieszane odpady komunalne w pojemnikach o pojemnosci od 1201 do 2401;

2) odpady komunalne segregowane tj. szklo (opakowaniowe biaie i kolorowe) w pojemnikach
0 pojemnosci od 1201;

3) odpady komunalne segregowane papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe
1 metale w pojemnikach o pojemnosci 2401;

4) odpady komunalne segregowane - przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory,
zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony,
odpady ulegaja^ce biodegradacji, w tym odpady zielone, odpady budowlano rozbiorkowe.

2. Gmina wyposazy nieruchomosci zamieszkale w pojemniki shiza^ce do zbierania odpadow
komunalnych.

3. Czynnosci zwiajzane z wyposazeniem nieruchomosci w pojemniki sruza^ce do zbierania odpadow
komunalnych realizowane b^dq. z uwzgl^dnieniem ilosci wytwarzanych na terenie nieruchomosci
odpadow oraz cz?stotliwoscia_ ich oprozniania.

§ 3. Okresla si? cz^stotliwosc odbioru poszczegolnych rodzajow odpadow komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiqcu;

2) zbierane i odbierane w sposob selektywny odpady komunaine (tworzywa sztuczne, papier i tektur?,
opakowania wielomaterialowe, metal) - 1 raz w miesiacu;

3) zbierane i odbierane w sposob selektywny odpady komunalne (szkto-opakowaniowe biale i kolorowe)
- 1 raz na kwartal;

4) metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny, zuzyte
baterie i akumulatory, zuzyte opony - 1 raz na rok w ramach akcji objazdowej.

§ 4. 1. Odbior odpadow komunalnych z nieruchomosci zamieszkarych odbywa si? wg harmonogramu
ustalonego przez Gmin? Ostrowek z podmiotem odbierajacym odpady komunalne.

2. W dniu odbioru odbierane sa rodzaje odpadow komunalnych okreslone w harmonogramie.

3. Harmonogram odbioru odpadow komunalnych jest publikowany w zwyczajowo przyj?ty sposob.
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§ 5. Punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych utworzony przez Grnin? Ostrowek,
przyjmuje nastejmjajse odpady komunalne zebrane w sposob selektywny:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zuzyte baterie i akumulatory;

3) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zuzyte opony;

6) odpady segregowane tj. szklo (opakowaniowe biale i kolorowe);

7) odpady segregowane papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe i metale;

8) odpady ulegajqce biodegradacji, w tym odpady zielone;

9) odpady budowlane i rozbiorkowe.

§ 6. 1. Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych wlasciciel nieruchomosci
przekazuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

2. Wtasciciel nieruchomosci przekazujq.cy odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych rozladowuje i umieszcza odpady w miejscu wskazanym przez pracownika osluguj^cego
PSZOK.

§ 7. Wlasciciele nieruchomosci przekazuja^ nizej wymienione rodzaje odpadow komunalnych
zebranych w sposob selektywny podczas mobilnej zbiorki odpadow komunalnych sprzed nieruchomosci:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2) zuzyty sprze_t elektryczny i elektroniczny;

3) zuzyte opony;

4) zuzyte baterie i akumulatory;

5) metale.

§ 8. Przypadki niewlasciwego swiadczenia ushig przez przedsiebiorc? odbieraj^cego odpady
komunalne od wlascicieli nieruchomosci lub przez prowadzajsego Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych, nalezy zglaszac w formic pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie do Urz^du Gminy w
Ostrowku.

§9. Traci moc uchwala nr XXII/150/2012 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow zmieniona uchwala^ nr
XXV/181/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia ushig
w zakresie odbierania odpadow komunainych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadow.

§ 10. Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.
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§ 11. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w
zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia.

Przewodnid^Acy Rady

Andrzej AVoje\yoda
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