DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 28 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2406

Data: 2016-07-28 12:46:44

UCHWAŁA NR XXIII/119/2016
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3, 3d ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, Rada Gminy Opatowiec uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujący, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę poprzez ustalenie:
1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów z nieruchomości,
2) częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczona opłatę przez właściciela nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
1) niesegregowane odpady komunalne
2) selektywnie zbierane odpady komunalne
a) papier i tekstylia
b) szkło i opakowania szklane,
c) tworzywa sztuczne
d) metal,
e) odpady ulegające biodegradacji,
f) odpady wielomateriałowe,
g) odpady budowlane powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
3) odpady komunalne selektywnie zbierane:
a) leki (przeterminowane i niepotrzebne): w aptekach na terenie gminy,
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b) zużyte baterie: do pojemników w Urzędzie Gminy, szkołach, sklepach i świetlicach,
4) odpady komunalne selektywnie zbierane w selektywnym punkcie zbiórki odpadów w Krzczonowie - teren
przepompowni ścieków 1 raz w tygodniu lub 2 razy w roku z nieruchomości
a) odpady wielkogabarytowe,
b) chemikalia,
c) akumulatory,
d) zużyte opony
e) zuzyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej
nastąpi po zapewnieniu dostępu do pojemnika - worka tzn. wystawienie ich przed ogrodzenie nieruchomości
w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
3. Odbieranie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej
nastąpi po zapewnieniu przez właścicieli nieruchomości możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.
4. Odpady komunalne odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.
§ 3. 1) Właściciele nieruchomości gromadząc odpady komunalne stosują następujące rodzaje pojemników
o odpowiedniej kolorystyce do danej frakcji w ilości i o pojemności według potrzeb danej nieruchomości:
a) worki o pojemności od 60 l do 120 l
b) pojemniki o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100l
2) Ustala się następującą kolorystykę pojemników - worków:
a) kolor niebieski - makulatura i tekstylia,
b) kolor żółty - tworzywa sztuczne,
c) kolor biały - szkło i opakowania szklane,
d) kolor zielony - odpady ulegające biodegradacji,
e) kolor szary - odpady wielomateriałowe, metal.
§ 4. 1) Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbierane selektywnie i niesegregowane będą odbierane - 1 raz w miesiącu
2) Odpady niebezpieczne wysegregowane: (zużyte baterie, akumulatory, leki, opony, chemikalia, sprzęt elektroniczny i elektryczny) winny być dostarczone przez właściceli do punktów utworzonych na terenie gminy
z których będą odbierane w/g potrzeb lub odbiór nastąpi 2 razy w roku bezpośrednio z nieruchomości w/g
podanego do publicznej wiadomości charmonogramu odbioru.
3) Odpady wielkogabarytowe, meble, odpady budowlane, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości 2 razy w roku w/g podanego do publicznej wiadomości harmonogramu objazdu.
§ 5. 1) Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w celu określenia minimalnej ilości pojemników uwzględniając następujące normy:
a) dla budynków mieszkalnych - 80 l na osobę,
b) dla szkół i przedszkoli - 12 l na każdego ucznia i pracownika,
c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
d) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
e) dla biur, instytucji, agencji - 50 l na każdego zatrudnionego,
f) dla hoteli, domów opieki - 20 l na jedno łóżko,
g) dla zakładów usługowych, rzemieślniczych - 48 l na osobę,
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h) dla ogródków działkowych - 80 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października oraz 5 litrów
poza sezonem.
2) Właściciele nieruchomości dostosują ilość i wielkość pojemników do potrzeb.
§ 6. Traci moc Uchwała nr XXVI/184/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Malec

