
UCHWALA NR XXXVI/238/18
RADY GMINY OSTROWEK

7. dnia 12 pazdziernika 2018 r.

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresic odbierania ndpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tvch odpadow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy / dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d
ustawy /dnia 13 wrzesnia !996r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku \ gminach (Dz. U. z2018r .
poz. 1454), uchvvala sie, co nastepuje:

§1. Okresla sie szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych z terenu Gminy Ostrowek orax
zagospodarowania lych odpadow, wzamian za uiszczona przez wtasciciela nieruchomosci opiate za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2. l . W rarnach swiadczonych ustug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow
komunalnych, odbierana bedzie kazda zebrana ilosc odpadow komunalnych, za wyjatkicm odpadow
budowlanych i rozbiorkowych.

2. W zamian za uiszczona przez wtasciciela nieruchomosci optat? za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, nieruchomosci zostanq wyposazone w pojemniki i worki stuzace do zbierania odpadow
komunalnych.

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych przekazywane sa odpady budowalane
1 rozbiorkowe w ilosci do 2 m3 na rok od nieruchomosci zamieszkatej.

§3.1. Okresla sie cz^stotliwosc odbioru poszczegolnych rodzajow odpadow komunalnych
bezposrednio z nieruchomosci zamieszkalej i nieruchomosci, na korych znajduja sie domki letniskowe
lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na tercnie Gminy Ostrowek
wedJug wyszczegolnlenia:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozostatosci po segregowaniu odpadow
komunalnych- 1 raz w miesiacu;

2) zbierane w sposob selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metal - 1 raz
w miesiacu;

3) zbierane w sposob selektywny: papier i tektury oraz odpady opakowaniowe /. tektury - I raz na rok;

4) zbierane w sposob selektywny: szklo i odpady opakowaniowe ze szkla - 1 ra/ na kwartaJ:

5) zbierane w sposob selektywny: odpady komunalne ulegajace biodegradacji ze szczegolnym
uwzglednieniem bioodpadow i odpadow zielonych - I raz na kwartal;

6) zbierane w sposob selektywny: metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu/yty sprzct
elektryczny i elektroniczy, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyte opony - 1 raz na rok.

2. Okresla sie czestotliwosc odbioru poszczegolnych rodzajow odpadow komunalnych bezposrednio
7. nieruchomosci zamieszkalych wielolokalowych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozoslatosci po segregowaniu odpadow
komunalnych - nie rzadziej niz raz w miesiacu;

2) zbierane w sposob selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, metal -
nic rzadziej niz 1 raz w miesiaeu;
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3) zbierane w sposob selektywny: papier i tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury - nie rzadziej
niz 1 raz na kwartat;

4) zbierane w sposob selektywny: szkto J odpady opakowaniowe ze szkJa nie rzadziej niz - 1 raz na
kwartal;

5) zbierane w sposob selektywny; odpady komunalne ulegajace biodegradacji ze szczegolnym
uwzglednieniem bioodpadow i odpadow zielonych - nie rzadziej niz i raz w miesiacu;

6) zbierane w sposob selektywny: metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczy, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyte opony - 1 raz na rok.

§ 4. Odbieranie odpadow komunalnych odbywa sie wg harmonogramu ustalonego przez Gminc
Ostrowek z podmiotem odbierajacym odpady komunalne.

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

§ 6. Harmonogram odbioru odpadow komunalnych jest publikowany w zwyczajowo przyjety sposob.

§7. l .Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych utworzony przez Gmin^ Ostrowek,
w ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje nastepujace odpady komunalne
zebrane w sposob selektywny:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia;

3) zuzyte baterie i akumulatory;

4) zuzyty sprzet ielektryczny i elektroniczny;

5) meble i odpady wielkogabarytowe;

6) zuzyte opony;

7) odpady budowlane i rozbiorkowe;

8) popiol z palenisk domowych;

9) odpady segregowane tj. szkto i opakowania ze szkla (biale i kolorowe);

10) odpady segregowane tj. papier i tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury;

11) odpady segregowane tj. odpady ulegajace biodegradacji, tylko odpady zielone;

12) odpady segregowane tj. metal, tworzywa sztuczne. opakowania wielomaterialowe.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Ostrowku usytuowany jest na dzialce nr
437/6. Segregowane odpady przyjmowane sa po wczesniejszym zgJoszeniu telefonicznym do Urzedu
Gminy w Ostrowku, od poniedziatku do piatku w godzinach pracy Urzexlu tj. 7:15 - 15:15.

§ 8. Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych wlasciciel nieruchomosci
przekazuje we wfasnym zakresie i na wlasny koszt.

§ 9. Wlasciciel nieruchomosci przekazujacy odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych we wlasnym zakresie rozladowuje odpady i umieszcza je w miejscu i w sposob wskazany
przez pracownika obsfugi PSZOK.

§ 10. W przypadku stwierdzenia przez obstuge Punktu Seletywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych nie dopelnienia przez przekazujacego odpady komunalne, Selektywnego ich zebrania.
nie zostana one przyjete.

§ 11. 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;
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2) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

3) zuzyte opony;

4) zuzyte haterie i akutnulatory;

5) metale.

§ 12. Przypadki niewtasciwego swiadczenia ustug przez przedsiebiorce odbierajaccgo odpady
komunalne od wlascicleli nieruchomosci lub przez prowadzacego Punkt Sclektywncgo Xbierania
Odpadow Komunalnych, nalezy zgtaszac w tbrmie pisemnej, elektronicznej lub tclefonicznie do Ur/edu
Gminy w CXstrowku.

§13.7, dniem 3l . l2 .2018r . traci moc uchwata nr XV/109/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia
30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug z zakresie odhierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow (Dz. Urz. Woj.
Lodz. z2016r . poz. 3279) oraz uchwata nr XIX/143/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 grudnia
2016 r. zmieniajaca uchwaJe w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresic
odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow (Dz.
Urz. Woj. Lodz, z 2017 r. poz. 502)

§ 14. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 15. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1.01.2019 r. i podlega ogtoszeniu w Dzienniku Ur/edowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodn
Gminy

\ndrvej \Vojcwoda
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