
UCHWAŁA NR XXII/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zaopiniowaniu przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą odpady komunalne:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, zużyte opony - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny w ilości do 2 m3 rocznie na jedną 
nieruchomość.

§ 2. Gmina Opoczno wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do 
zbierania odpadów komunalnych oraz zapewni utrzymanie tych pojemników w należytym stanie sanitarnym 
i technicznym.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

1) w zabudowie jednorodzinnej przynajmniej raz w miesiącu z tym, że w okresie od 1 kwietnia do 31 
października - z terenu miejskiego 1 raz na dwa tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej - przynajmniej 1 raz w tygodniu.

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - przynajmniej 1 raz na miesiąc;

2) w zabudowie wielorodzinnej przynajmniej 1 raz na tydzień.

3. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny obejmujących frakcje: papier, 
tworzywa sztuczne, metale, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe odbywć się będzie:

1) zabudowa jednorodzinna - przynajmniej 1 raz w miesiącu;

2) zabudowa wielorodzinna - przynajmniej 1 raz w tygodniu.

4. Odbiór odpadów komunalnych - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, sprzed nieruchomości co kwartał w ustalonych terminach odbioru odpadów, po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości.
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5. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, powstałe w wyniku 
prowadzenia robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zgłoszenie, złożone 
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do podmiotu odbierającego odpady komunalne w ilości do 2 
m3 rocznie na jedną nieruchomość.

§ 4. Odpady, o których mowa w § 1 będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, opracowanym przez przedsiębiorcę wykonującego 
usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Opoczno.

§ 5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie poza 
teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, w ustalonym dniu ich odbioru.

§ 6. 1. Mieszkańcy gminy Opoczno mogą korzystać bezpłatnie z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Różannie gdzie mogą dostarczyć własnym środkiem transportu odpady 
komunalne zebrane selektywnie, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.

2. Dni i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaną 
podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego w Opocznie oraz przedsiębiorcy, który będzie prowadził punkt selektywnego zbierania odpadów.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie pisemnie na adres Urząd Miejski w 
Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno lub telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tel. 44 736 31 20 lub elektronicznie: odpady@um.opoczno.pl

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXI/321/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz
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