UCHWAŁA NR 60/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Opatówek nr 39/15 z dnia 31 marca 2015 roku
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. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co następuje:
§1. W uchwale Rady Gminy Opatówek nr 39/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości (Dz.U. Województwa
Wielkopolskiego z dnia 22.04.2015r. poz. 2697) wprowadza się następujące zmiany:
Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§3a. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości winien zgłosić ten
fakt do Urzędu Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska, bez zbędnej zwłoki od zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia można
dokonać osobiście w urzędzie bądź w formie pisemnej, telefonicznej lub za pomocą poczty
elektronicznej."
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 60/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Opatówek nr 39/15 z dnia 31 marca 2015 roku
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, oraz sposób i tryb zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług.
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.

