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UCHWAŁA NR XXIII/197/12
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.), Rada
Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczoną opłatę poprzez
ustalenie:
1)

rodzajów i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości,

2)

częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości,

3)

sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów:
1)

odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny

2)

odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

a)

bezpośrednio od właścicieli z nieruchomości



papier, tektura i tekstylia



szkło bezbarwne i kolorowe



tworzywa sztuczne



metale i opakowania wielomateriałowe



pozostałe odpady zmieszane

b)

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego przy terenie
Składowiska Odpadów Komunalnych w Kozodrzy



odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji



leki (przeterminowane i niepotrzebne)



zużyte baterie
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zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



meble i inne odpady wielkogabarytowe



chemikalia



akumulatory



zużyte opony



popiół



odpady budowlane i rozbiórkowe,
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2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości
dostępu do pojemnika – worka tzn. wystawieniu ich do odbioru w miejscu umożliwiającym ich swobodny
odbiór.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości gromadzą odpady komunalne do pojemników - worków o pojemności
od 60 l do 120 l.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników – worków z zastosowaniem odpowiedniej kolorystyki:


na papier, tekturę i tekstylia,



na szkło,



na tworzywa sztuczne,



na metal i opakowania wielomateriałowe



na pozostałe odpady zmieszane.

3. Możliwość nabycia worków na odpady zapewnia firma zajmująca się odbieraniem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ostrów, wyłoniona w drodze przetargu.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych z terenu
nieruchomości:
1)

odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2, ppkt a - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

2)

odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt b - przyjmowane będą systematycznie w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 5. Ilość przewidzianych worków dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej ilości
wytworzonych odpadów, określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego.
§ 6. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości i zagospodarowane przez odbiorcę
na regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów lub na instalacjach zastępczych określonych
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Pondo

