UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miasta po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
3) metale, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
5) bioodpady w tym odpady kuchenne i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
6) popiół paleniskowy.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odpady komunalne selektywnie zgromadzone odbierane będą w każdej ilości.
3. Odpady komunalne, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia (farby rozpuszczalniki
itp.), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, popiół paleniskowy, powstałe w gospodarstwie domowym będą odbierane
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach i dniach jego funkcjonowania.
4. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewnia właściciel
nieruchomości.
§ 3.
Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 z
terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie;
b) w zabudowie wielolokalowej - w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” trzy razy w tygodniu
c) w pozostałej zabudowie wielolokalowej - dwa razy w tygodniu;
2) Odpady gromadzone selektywnie odbierane będą:
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a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu;
3) Bioodpady w tym odpady kuchenne i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odbierane będą:
a) w zabudowie jednorodzinnej:

᠆ raz na dwa tygodnie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, wrześniu, październiku, listopadzie,
grudniu.

᠆ raz na tydzień w czerwcu, lipcu, sierpniu.
b) w zabudowie wielolokalowej – raz na tydzień;
4) Popiół paleniskowy odbierany będzie w zabudowie jednorodzinnej:
a) jeden raz w miesiącu w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, październiku, listopadzie, grudniu.
b) w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu: w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 4.
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej świadczył będzie usługi na
rzecz mieszkańców z podziałem na następujące frakcje:
1) papier,w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
4) bioodpady w tym odpady kuchenne i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
5) chemikalia (farby, rozpuszczalniki itd.),
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte opony,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego stanowiące odpady komunalne.
11) popiół paleniskowy,
12) odpady niebezpieczne
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
14) przeterminowane leki.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiera odpady:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00 – 17.00;
2) we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 9.00 – 14.00.
§ 5.
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać ten fakt:
1) pisemnie na adres Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2) drogą e-mailową na adres: poczta@ostrowmaz.pl
3) telefonicznie 29 679 54 50
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4) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
§ 6.
Traci moc uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016 r
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz uchwała nr XLII/299/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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