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Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (« Narodne novine» broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 17. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec («Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije» broj 12/01 ), Općinsko vijeće Općine Sveti Petar Orehovec na 24.
sjednici održanoj 21. rujna 2004. godine donijelo je
ODLUKU
obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na
skupljanje i odvoz komunalnog otpada
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u naseljima Općine Sveti Petar
Orehovec.
Odlukom se utvrđuje:
- obveznici i postupak i
- kaznene odredbe.
II. OBVEZNICI I POSTUPAK
Članak 2.

-

Obveznici davanja otpada na odvoz su:
fizičke osobe vlasnici ili korisnici stambenih i drugih objekata na području Općine Sveti Petar
Orehovec
pravne osobe kod kojih nastaje komunalni otpad.
Članak 3.

Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su otpad skupljati i držati do odvoza u tipskim
posudama ili vrećama za smeće, a u stambenim zgradama u prostorijama za deponiranje otpada.
Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu
posude i vreće s otpadom iznijeti ispred ulaza svojih objekata na pristupno mjesto za odvoz otpada.
Posude i vreće za meće treba smjestiti tako da ne ometaju javni prometna kolniku i pješačkoj
stazi, te da je s njima što lakše rukovati prilikom utovara.
Članak 4.
Na mjestu označenom za smještaj posuda za otpad zabranjeno je parkiranje vozila.
Posude za otpad ne smiju se pomicati s mjesta označenog za njihov smještaj.
Broj i tip posuda, te mjesto za smještaj posuda za otpad određuje pravna osoba kojoj je
povjeren odvoz otpada.
Članak 5.
Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su za odvoz otpada plaćati propisanu naknadu
pravnoj osobi koja odvozi otpad.
Naknada za iznošenje i deponiranje kućnog otpada od vlasnika obiteljskih stambenih objekata
i vlasnika i korisnika stanova u stambenim zgradama plaća se mjesečno ako osoba koja odvozi otpad
ne utvrdi drugačiji način naplate, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Sveti Petar
Orehovec.
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Članak 6.
Odvoz glomaznog otpada obavlja pravna osoba kojoj je povjeren odvoz komunalnog otpada
najmanje dva puta godišnje prema rasporedu odvoza kojeg sama odredi.
Raspored odvoza glomaznog otpada objavljuje se putem sredstava javnog informiranja
neposredno prije početka akcije odvoza glomaznog otpada i putem upućivanja svakom obvezniku
edukacijskog letka o tome što sve pripada u glomazni otpad i točan datum odvoza glomaznog otpada.
Naknada za odvoz glomaznog otpada ne naplaćuje se.
III. KAZNENE ODREDBE
Članak 7.
Globom u svoti od 200,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba kao i odgovorna osoba u
pravnoj osobi, a globom u svoti od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- otpad ne sakuplja u tipskim posudama ili vrećama, odnosno u stambenim zgradama izvan
prostorija za deponiranja otpada (članak 3. stavak 1.)
- posude i vreće za smeće smjeste tako da ometaju javni promet (članak 3. stavak 3.)
- parkira vozilo na mjesto označeno za smještaj posuda za komunalni otpad (članak 4. stavak
1.)
- u posude za otpad ulijeva tekućinu, baca žar ili uginulu životinju, te ne sakupi rasipani otpad iz
vreća ili posuda,
- ne postupa u skladu sa ostalim odredbama ove Odluke.

Članak 8.
Globom u svoti od 200,00 kuna kazniti će se na licu mjesta za prekršaj fizička osoba ako ne
postupa u skladu s odredbama ove Odluke.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Koprivničko – križevačke
županije»

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC
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----------------------------Sveti Petar Orehovec, 21. rujna 2004.
Predsjednik:
Josip Ruganec
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