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UCHWAŁA NR L/394/2014
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Opatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379), oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów stanowiącym Załącznik do
Uchwały Nr XXXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów, zmienionym Uchwałą Nr
XLIV/335/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013 r. wprowadza się zmiany:
1) w § 9:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności 110 - 120 l, 240 l,
770 l, 1100 l, 2500 l, 7000 l lub w workach uwzględniając następujące normy miesięczne:”
b) w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na
każdą nieruchomość na odpady zmieszane oraz pojemnik lub worek na odpady segregowane:”
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących,
ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
i metale;
3) ZIELONY z przeznaczeniem na opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego; Pojemniki lub
worki powinny posiadać logo lub nazwę operatora prowadzącego działalność w zakresie odbierania
odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.”
d) dodaje się ust 3 a w brzmieniu:
„Dopuszcza się gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne,
szkło, metale i opakowania wielomateriałowe) w jednym pojemniku lub worku posiadającym logo lub
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nazwę operatora prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów.”
e) ust 7 otrzymuje brzmienie:
„Opróżnione opakowania za wyjątkiem opakowań szklanych należy, jeśli rodzaj materiału na to
pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika lub worka.”
f) ust 8 otrzymuje brzmienie:
„Selektywnie zbierane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w pojemnikach lub workach, które
należy szczelnie zamknąć.”
2) w § 12 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„Do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie wolno
wrzucać:
- opakowań z zawartością, np. z żywnością,
- pieluch jednorazowych,
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych i zabrudzonych folii,
- opakowań i butelek po olejach silnikowych i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą
- ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
- luster,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością,
- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyb samochodowych,
- zniczy,
- kineskopów,
- kalki technicznej,
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych, i zabrudzonych folii.”
3) w § 12 skreśla się ust. 5,6,7,8,9.
4) w § 12 skreśla się ust. 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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