UCHWAŁA NR 199/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020
r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia
usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 6r ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kaliszu, Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2020r. poz. 4171), wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W zamian za uiszczaną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
Gmina Opatówek wyposaży nieruchomości zamieszkałe w:
1) pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) pojemniki w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów do gromadzenia selektywnie
zebranego szkła dla nieruchomości jednorodzinnych,
3) pojemniki w kolorze brązowym o pojemności 240 litrów do gromadzenia bioodpadów dla
nieruchomości jednorodzinnych które nie posiadają kompostownika,
4) worki do selektywnej zbiórki dla nieruchomości jednorodzinnych:
a) w kolorze żółtym o minimalnej pojemności 120 litrów na metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe - zbierane łącznie,
b) w kolorze niebieskim o minimalnej pojemności 120 litrów na papier.
5) pojemniki do gromadzenia wszystkich frakcji odpadów zebranych selektywnie(tj. metale,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe/zbierane łącznie/, szkło, papier,
bioodpady) dla nieruchomości wielorodzinnych. Liczba i wielkość pojemników
uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość wielorodzinną, przy
uwzględnieniu średniego wskaźnika nagromadzenia odpadów w wysokości30 litrów na
mieszkańca tygodniowo.”.
2. W § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7, 8 i 9 w brzmieniu:
„7. Bioodpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, nie mieszczące się w
pojemnikach określonych w §1 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 mogą być:
1) dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
2)

zagospodarowane
jednorodzinnych.

w

przydomowych

kompostownikach

na

nieruchomościach

8. Frakcja szkła pochodząca z nieruchomości zamieszkałych, która nie mieści się w
pojemnikach określonych w §1 ust. 1 pkt 2 i 5 mogą być dostarczane do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9. Odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 4 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych
zostaną odebrane w każdej ilości, jeżeli worki opatrzone są logo firmy świadczącej usługę
odbioru odpadów komunalnych w imieniu Gminy Opatówek.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 199 /21
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 26 stycznia 2021r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020
r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia
usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek
W związku z podnoszeniem przez Gminę Opatówek poziomu świadczenia usługi w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz w związku z optymalizacją kosztów
zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie do zakładu utylizacji odpadów,
niezabrudzonych frakcji selektywnie zebranych odpadów, co doprowadzi do niższych kosztów
zagospodarowania wytworzonych odpadów na nieruchomościach zamieszkałych. Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany prze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

