
UCHWALA NR XXII/150/2012
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia28grudnia2012 r.

w sprawie szczegotowego 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z2008r. Nr 180, poz. 1 I 1 1 , Nr 223 , poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 201 Or. Nr 28, poz. 1421 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z2012r. poz.567) oraz art. 6r ust.
3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz.
391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogloszeniu aktow normatywnych i niektorych innych
aktow prawnych (Dz. U. z 201 Ir. nr 197. poz. 1172, nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378), Rada Gminy
Ostrowek uchwala, co nastejxije:

§ 1. l.Okresla si<£ szczegolowy sposob i zakres swiadczenia ushig w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Ostrowek oraz zagospodarowania tych
odpadow, w zamian za uiszczona^ przez wlasciciela nieruchomosci opiate, za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2. Uchwala okresla:

1) rodzaj i ilosc odpadow odbieranych od wtascicieli nieruchomosci;

2) cz^stotliwosc odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci;

3) sposob swiadczenia uslug przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

§ 2. 1. W ramach swiadczonych uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow
komunalnych odbierane be_d^ od wlascicieli nieruchomosci naste_puja^ce rodzaje odpadow:

1) papier

2) metal

3) tworzywa sztuczne

4) opakowania wielomaterialowe

5) szklo

6) odpady ulegaja^ce biodegradacji z podzialem na bioodpady i odpady zielone

7) przeterminowane leki

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

9) zuzyte baterie i akumulatory

10) zuzyty sprze_t elektryczny i elektroniczny

11) odpady wielkogabarytowe

12) odpady budowlano - rozbiorkowe

13) zuzyte opony
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14) odpady komunalne zmieszane

2. Odpady wymienione w § 2 ust 1 pkt. 1 - 5 1 1 4 odbierane z nieruchomosci, na ktorvch zamieszkuja^
mieszkaricv. gromadzi si? odpowiednio:

1) Na nieruchomosci zamieszkatej od 1 osoby do 4 osob - stafy zestaw pojemnikow:

a) Pojemnik 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane

b) Pojemnik 0,24 m3 na odpady suche

c) Pojemnik 0,12 m3 na szklo

2) Na nieruchomosci zamieszkatej powyzej 4 osob - staly zestaw pojemnikow:

a) Pojemnik 0,24 m3 na odpady komunalne zmieszane

b) Pojemnik 0,24 m3 lub wi?kszy na odpady suche

c) Pojemnik 0,12 m3 lub wi?kszy na szklo

§ 3. 1. Frakcje odpadow okreslone w § 2 ust. 1 dzieli si? na pi?c grup odpadow ze wzgl?du na sposob
gromadzenia, cz?stotliwosc odbioru oraz rodzaj zabudowy:

1) odpady komunalne zmieszane

2) odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriatowe i metale)

3) odpady ulegaja.ce biodcgradacji

4) szkto gromadzone w formie zmieszanej

5) odpady problemowe (zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiorkowe,
zuzyte opony).

2. Frakcje wymienione w ust. 1 pkt od 1) do 4) niniejszego paragrafu gromadzi si?
w sposob i wedlug wytycznych wskazanych w zafyczniku nr I do niniejszej uchwaty.

3. Cz?stotliwosc odbioru odpadow komunalnych okresla si? wedhig wytycznych wskazanych
w zala^czniku nr 2 do niniejszej uchwaly.

4. Gmina okresli harmonogram odbioru odpadow z uwzgl?dnieniem cz?stotliwosci
w uzgodnieniu z firm^wywozow%

§4.1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych mozna przekazac w ramach
uiszczonej oplaty odpady komunalne zebrane w sposob selektywny, w tym:

1) przeterminowane leki

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

3) zuzyte baterie i akumulatory

4) zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny

5) odpady budowlano - rozbiorkowe w ilosci do 2m 3 od nieruchomosci, za ktorq. zostaia uiszczona
oplata w ciaj*u roku.

6) zuzyte opony

2. Szczegolowe zasady funkcjonowania 1 przyjmowania odpadow do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych okresli regulamin PSZOK

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek
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§ 6. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego z moca^obowi^zuja^od 1 lipca 2013 r.

Przewodn
Gminy

Andrzej

a.cy Rady

ojdwoda
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ZalacznikNr 1 do Uchwaty NrXXII/150/2012
Rady Gminy Ostrowek
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Sposob gromadzenia odpadow komunalnych

Lp.

1.

2.

3.

4.

< i ru pa odpadon

Zmieszane
oil pad \c

Odpady suche

OdpadA
ukgaja.ce
biodegradacji

Szklo

Kodzaje odpadow

Pozostalosci po segregacji

Twor/ywa szluczne

Papier

Opakowania
wielomatenajowe

Metale

Odpady zielone

Bioodpady

Mies/a nc

Rod/aj /abudm\a zamies/kala

od 1 osoby do 4 osob

STALY ZESTAW POJEMMKdW

Pojemnik
0,12 m3

Pojemnik
0.24 m1

Pojemnika nie
stosuje si?

Pojemnika nie
stosuje si?

Pojemnik
0,12 m3

powyzej 4 osob

Pojemnik 0.24 mj

Doslawienie kolejnego
pojemnika 0.24 m' lub
\vymiana na wi^kszy - nie
wi?ks/y niz 1 . 1 m3

w uzgodnieniu pomifd/y
wlascicielem
nieruchomosci. a gminu.

Pojemnika nie stosuje sie

Pojemnika nie stosuje si?

Dostawienie kolejnego
pojemnika 0,1 2 m3

w uzgodnieniu pomi?d/y
\vtascicielem
riieriichomos'ci. a gmina..

Rady
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ZaJacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXII/150/2012
Rady Gminy Ostrowek
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Cz^stotliwosc odbioru odpadow komunalnych

].

2.

3.

4.

5.

Crupa odpadow

/.mics/ane odpady
komunalne

Odpady suchc

Odpady ulegajace
biodegradacji

Szklo

Odpady
problemowe

Kod/aje odpadt'm

Pozostalosci po segrcgiicji

Papier

Twor/.\wa s/liuvnc
Opakowania
\viclomatcrialowc

Metal

Odpady /ii-lnni

Bioodpad>

Mieszane

/ , i i / > if batcrie i a ku initiatory

Zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny

Pneeterminowanc leki

Chcmikalia

Odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlano -
ro /.hiorki) we

Zuzyte opony

Kodzaj /abudowy

/ . i h i n l o n ; i zamiev/.kala

Nic rzadziej ni/ raz na miesiac

Nie rzadziej niz raz na miesiac

Nie rzadziej ni/ raz na kwartal

Przez caty rok samodzicinc doslarczenic do Punktu Sclcktywnej /hiorki
Odpado\h

Przez cat;' rok samodzicinc dostarczenit do Punktu Sclektywnej Xbiorki
Odpadow Komunalnych

Przez caly rok samodzicinc doslarczenic do Punktu Sclektywnej /hiorki
Odpadou Komunalnvch

Pr/c/ caty rok samodzielnc dostarczcnic do Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnvch

Zbiorka w systemic akcyjnym raz w roku.

Prze/, caiy rok samodzietne dostarczcnic do Punktu Sclektywnej /biorki
Odpailim Koimii i i i lmdi

Pr/ez caty rok samodziclne dostarczcnic do Punktu Sclektywnej /biorki
Odpadow Komunalnych

przew

Andrz W

Rady
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