UCHWAŁA NR 39/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), i art. 6r ust.3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z2013r.
poz. 1399 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę,
będą odbierane odpady komunalne w wysokości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej
nieruchomości i przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla 1 mieszkańca w
wysokości 30 l na tydzień. Odpady komunalne selektywnie zebrane, odbierane będą w
nieograniczonej ilości.
2. Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości:
a) odpadów zmieszanych,
b) odpadów selektywnie zebranych:
- papieru,
- metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych
- szkła
c) odpadów zielonych w okresie od 1 kwietnia do 1 października co dwa tygodnie- worki na
odpady zapewnia właściciel nieruchomości na własny koszt (odbiór 1 worek na 2 tygodnie o
poj. 120 l.),
d) popiołu w okresie od 1-go listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu (maksymalnie 2
pojemniki do gromadzenia tego odpadu). Wyposażenie w dodatkowy pojemnik na popiół z
palenisk domowych zapewnia właściciel nieruchomości w przypadku niewystarczającego
pojemnika na odpady zmieszane. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać
zgłoszenia w/w pojemników firmie świadczącej usługi odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Opatówek.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
I. zabudowa jednorodzinna:
a) frakcja zmieszana, co dwa tygodnie ,
b) odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu,
c) odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 1 października co dwa tygodnie,
d) popiół w okresie od 1-go listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu.
II. zabudowa wielorodzinna:
a) frakcja zmieszana co tydzień,
b) odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
Opatówek.
4. Odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości jednorodzinnej,
i wielorodzinnej odbierane będą sprzed nieruchomości zamieszkałej, i z której ponoszona jest
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, raz w roku wg wcześniej podanego
harmonogramu podanego do publicznej wiadomości.

5. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, zużyte baterie i akumulatory,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia będą zbierane w sposób zorganizowany wg
harmonogramu ich odbierania, podanego z wyprzedzeniem do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
6. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów
wielkogabarytowych będzie się odbywać z nieruchomości, jeżeli pojemniki, worki, odpady są
ustawione przy granicy nieruchomości z ulicą/drogą publiczną i pracownicy podmiotu
odbierającego odpady mają do nich dostęp. Jeśli nieruchomość jest zamknięta, pojemniki z
odpadami, worki należy wystawiać na chodnik lub ulicę/drogę publiczną przed wejściem na
teren nieruchomości. Pojemniki, worki i odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w/w
miejscach do godziny 6.00.
§2. 1. Ustala się, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył
nieodpłatnie odbiór odpadów komunalnych, które zostaną dowiezione na teren punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i oddane przez osobę, która została objętą
systemem na terenie Gminy Opatówek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. Osoba
winna okazać dowód tożsamości w celu weryfikacji wymaganych danych.
Przyjmowane będą następujące odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
c) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany),
h) bioodpady z ogrodów,
i) odpady niebezpieczne,
j) popiół,
k) papier,
l) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
m) szkło,
n) stolarka budowlana.
2. Lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów oraz godziny jego otwarcia podane
zostaną do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Opatówek.
§3.Wszystkie odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych - frakcja zmieszana, odpady selektywnie zebrane ze strumienia odpadów
komunalnych, podmioty odbierające odpady winny przekazywać od Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie 2 ,62-834 Ceków Kolonia.
§4.Traci moc uchwała Rady Gminy Opatówek NR 257/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie:
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.
§6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 39/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości

Artykuł 6r ust. 3 ustawy o czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z
późniejszymi zmianami) stanowi, że Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, określi szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Przyjęte rozwiązanie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w gminie
Opatówek spełnia wymagania ustawy o czystości i porządku w gminie i jednocześnie określa
miejsce ich zagospodarowania.

