
UCHWAŁA NR XXIII/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Gmina Ożarów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, oraz przyjęcie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 2. 

1) Gmina Ożarów w ramach usług i odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapewnia:

a) odbiór zebranych odpadów komunalnych z podziałem na frakcję zmieszaną oraz frakcję surowcową, w 
skład której wchodzą: makulatura, tworzywa sztuczne szkło

b) przyjęcie pozostały odpadów komunalnych w szczególności: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 
przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji – zielonych, popiołu oraz frakcji surowcowej odpadów dostarczonych przez właścicieli 
nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2) W ramach usługi od właściciela nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu będą odebrane 
zmieszane odpady komunalne zgromadzone w odpowiednich pojemnikach o pojemności 120 l w zależności 
od wielkości gospodarstwa domowego oraz frakcja sucha odpadów zgromadzona w odpowiednio 
oznakowanych workach przeznaczonych do gromadzenia tej frakcji tj. makulatura, tworzywa sztuczne , 
szkło – każde w odrębnym worku.

3) Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK będą określone w regulaminie PSZOK

4) Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady wskazane w ust. 1 pkt b) dostarczone w sposób   
umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z podziałem na frakcje. Odpady niespełniające   
wskazanego wymogu nie będą przyjmowane.

§ 3. 

Tworzy się ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie ,,wystawki”

1) Z każdej nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Ożarów:

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (m.in. szafy, regały, stoły, krzesła, komody, dywany, 
materace, meble ogrodowe) – nie rzadziej niż raz do roku.

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m. in. sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia    
AGD, kontakty, włączniki, przewody elektryczne, żarówki, świetlówki) – nie rzadziej niż jeden raz   do 
roku

c) przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in. przepracowane oleje, farby, lakiery – nie rzadziej 
niż jeden raz do roku,

d) zużyte opony – nie rzadziej niż jeden raz do roku,

Id: 2BA5ACF5-E28B-4B58-97D2-EF15C277A948. Podpisany Strona 1



e) odpady wymienione w pkt a) – d) odbierane są w ramach ruchomego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów w terminie zgodnie z podanym harmonogramem.

2) Odpady wymienione w ust. 1 odbierane będą co najmniej jeden raz w roku, zgodnie z   harmonogramem 
opracowanym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego.

3) PSZOK przyjmie bezpłatnie odpady tylko od mieszkańców gminy Ożarów, powstałe wyłącznie na   terenie 
nieruchomości zamieszkałych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeśli ich skład 
wskazuje na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych, podanej w regulaminie funkcjonowania 
PSZOK –u który stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

5) Uwagi i wnioski dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych można składać ustnie bądź pisemnie, osobiście w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w 
godzinach 7.00 – 15.00, telefonicznie pod numerem 15 86-10-700, bądź za pomocą poczty 
elektronicznej urząd@ozarow.pl .

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 5. 

Traci moc Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady  Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek
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              Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Nr XXIII/162/2016 

Rady Miejskiej w Ożarowie 
z dnia 2 września 2016 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Zlokalizowanego w Ożarowie, ul. Partyzantów 13 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne 
oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub 
odzysku: 
 
I. Zasady ogólne: 
 
1. Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodność z wykazem  

    przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela  

     nieruchomości jednostkę odpady przyjmuje nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie  

     odpadami komunalnymi. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń    

    pracownika punktu. 

 

II. Ustalenia szczegółowe: 

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 17.00 

2. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko dla mieszkańców gminy Ożarów. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach   

    producenta. Opakowania  powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

    - odpady zawierające azbest 

    - materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa 

    - zmieszane odpady komunalne, 

    - części samochodowe, 

    - zmieszane odpady budowlane. 

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w      

przypadku: 

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na       

wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK –u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia  
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      odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez     

      dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.  

9.  W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w uchwale     

      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, mieszkaniec ponosi koszty     

      przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK. 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK – u na miejscu lub pod     

     numerem telefonu 15 8611051. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie spółki. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest    

    dostępny na stronie internetowej gminy Ożarów. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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