
UCHWAŁA NR XL/299/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.  prowadzenia Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ożarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku 
i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w zw. z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) Rada Miejska 
w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1. 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku powierza Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. 
w Ożarowie realizację zadania własnego Gminy Ożarów w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Ożarowie (PSZOK) przy ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów oraz 
zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

§ 2. 

Sposób wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy Ożarów, o którym mowa w § 1, w tym 
zakres uprawnień i obowiązków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o.  związanych 
z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowaniem selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych, określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Ożarów, a Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Ożarowie

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Obecny PSZOK znajdujący się przy ul. Partyzantów 13 na terenie ZGKiM w Ożarowie, posiada zbyt małą
powierzchnię manewrową, która uniemożliwia w sposób bezkolizyjny dostarczenie odpadów komunalnych
pojazdami osobom korzystającym z obiektu. Ponadto z uwagi na jego małą powierzchnię, pojemność i
wielkość pojemników jest niewystarczająca z uwagi na bardzo dużą ilość odbieranych frakcji odpadów
segregowanych. W obecnym umiejscowieniu PSZOK-u, składowane frakcje narażone są na działanie
czynników atmosferycznych co skutkuje możliwością pojawienia się odcieków do gruntu. Nowo
projektowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie w pełni wyposażony,
umożliwiający przyjmowanie i gromadzenie większej masy odpadów segregowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Przyjęte rozwiązania projektowe w znaczny sposób ułatwią rozładunek
dostarczanych odpadów.
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