
UCHWALA NR XIX/143/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniajqca uchwal^ 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzcsnia 1996
r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1250, 1920), po zasiegnieciu
opinii Panslwowego Powiatowcgo Inspcktora Sanitarnego w Wieluniu uchwala sie. co nastepuje:

§1.W uchwale Nr XV/109/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegrMowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow wprowadza sie nast^pujace zmiany:

1) tresc § 5 oznacza siejako §5. 1. w brzmieniu:

.,§5. l .Punk t selektywnego zbierania odpadow komunalnych w Ostrowku przyjmuje od
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych z terenu gminy Ostrowek, naslepujqce odpady
komunalne zebrane w sposob selektywny:

1) zuzyte baterie i akumulatory;

2) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

3) meble i inne odpady wielkogabar^'towe;

4) zuzyte opony;

5) odpady segregowane tj. szkto (opakowaniowe biate i kolorowe);

6) odpady segregowane tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakovvania wielomaterialowe i
metale;

7) odpady ulegajace bioderadacji, w tym odpady zielone;

8) odpady budowlane i rozbiorkowe";

2) w § 5 dodaje si? ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Punkt seleklywnego zbierania odpadow komunalnych w Ostrowku usytuowany jest na dzialcc
nr 437/6. Segregowane odpady przyjmowane sa, po wczesniejszym zgtoszeniu telefonicznym do
Urzexlu Gminy w Ostrowku, od poniedzialku do piatku w godzinach pracy Urzcdu 7:15 - 15:15.".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.
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§ 3. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w
zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia.

Prze\vodn/$$facy Rady
Gminyl
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