
UCHWAŁA NR XXX/232/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku 
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 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 ze zm.) – Rada Miejskiej w Ożarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

.§1 uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawieokreślenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, otrzymuje brzmienie: 

1. Określa, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina Ożarów będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości stanowiącej iloczyn liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość z normą określoną - wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 
określonego uchwałą Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie, 

2) odpadów zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie, określonym uchwałą Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie – w każdej ilości, 

3) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem, 

4) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, 
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą Nr XXVI/189/2012 
Rady Miejskiej w Ozarowie – w ilości określonej w Załączniku  do niniejszej uchwały. 

2. Wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych o pojemności 120 l, oraz w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 
budownictwa wielorodzinnego. 

3. W przypadku przekroczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt. 1) 
właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, ponosi koszt ich odbioru przez przedsiębiorcę. Jednostkowe 
koszty odbioru zawarto w uchwale o rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę przyjętej uchwałą Nr 
XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie 

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie, określonym uchwałą Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Ozarowie , traktowane będą jako 
zmieszane odpady  komunalne. 

5. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w § 1 ust.1 pkt. 1,2,3 wystawione przed posesję przy krawędzi 
jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 
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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. 
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