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Poz. 627
UCHWAŁA NR XXXIII/239/2012
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1,ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 14341, Nr 175 poz.
1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 54 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.
142 i 146, NR 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich odbierania od właścicieli
nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 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, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/239/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) niesegregowane odpady komunalne (suche i mokre),
b) selektywnie zbierane:
- szkło bezbarwne i kolorowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji,
- papier i tekturę,
- odpady zielone,
- opakowania wielomateriałowe,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
2) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:
a) przeterminowane leki,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) chemikalia,
e) popioły pochodzące z gospodarstw domowych
z punktów selektywnego zbierania odpadów,
3) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyte opony,
z miejsc wskazanych przez odbiorcę odpadów.
2. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej, odbierane będą co najmniej raz na miesiąc, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień
tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie
wielorodzinnej odbierane będą, minimum dwa razy w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
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4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 i 3 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym
Gmina Opatów będzie miała zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w §
3 traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 3. 1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze zielonym.
2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim.
3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się
w pojemniku lub worku w kolorze żółtym.
4. Odpady biodegradowalne w tym zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym.
5. Odpady o których mowa w ust. 1 - 3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą
co najmniej raz w miesiącu.
§ 4. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek, uczestniczących
w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym
przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina
Opatów zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
3. Odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych,
odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez prowadzącego remont lub modernizację obiektu do
podmiotu odbierającego odpady komunalne lub dostarczane będą bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów sprzedaży hurtowej,
a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej
wiadomości mieszkańcom.
6. Odbiór odpadów biodegradowalnych w tym zielonych określi harmonogram odbioru podany do
publicznej wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie z podmiotem
odbierającym odpady komunalne, z którym zawarto umowę na odebranie odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
odbierając w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony, meble i odpady wielkogabarytowe.
2. Częstotliwość i harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych
będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom.
§ 6. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w oznaczonych pojemnikach i workach.
2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone
w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.
3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na
teren nieruchomości.

