
UCHWAŁA NR XIX/209/2020 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579; z 2020 r. poz. 150 i 284), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Opocznie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) selektywnie zbierane odpady komunalne, sprzed nieruchomości - w każdej ilości:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) metale,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,
f) bioodpady;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, sprzed nieruchomości - w każdej ilości;

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) selektywnie zbierane odpady komunalne - 
w każdej ilości:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) metale,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) tekstylia i odzież,

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
kiwi, w szczególności igieł i strzykawek;
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4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny w ilości do 2 m3 rocznie na gospodarstwo 
domowe;

5) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony - w ilości do 4 sztuk na rok na gospodarstwo domowe.

§ 2. 1. W przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych określonych w § 1 pkt 1, podjęte zostaną 
czynności kontrolne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpady zostaną odebrane jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne oraz naliczona zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. 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. 
W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, 
nie rzadziej niż jeden raz w roku oraz naprawie i konserwacji w miarę potrzeb.

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do gromadzenia odpadów w należytym stanie 
porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich umożliwiło prawidłową ich eksploatację.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem odbioru odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

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

b) w zabudowie wielorodzinnej - przynajmniej 1 raz w tygodniu;

2) selektywnie zbierane odpady komunalne ulegające biodegradacji:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

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

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - przynajmniej 1 raz na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej przynajmniej 1 raz na tydzień;

3) selektywnie zebrane odpady komunalne:

a) zabudowa jednorodzinna - przynajmniej 1 raz w miesiącu,

b) 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 przynajmniej raz na kwartał w ustalonych terminach odbioru odpadów, 
po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 3 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.

§6. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki 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.

2. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest zostawić nowe worki, nieodpłatnie według 
potrzeb właściciela nieruchomości, przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji selektywnie zbieranych odpadów 
w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na 
poszczególne frakcje segregowanych odpadów.
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§ 7. 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, należy dostarczyć na własny koszt do PSZOKU-u w Różannie, w ilości do 2 m3 
rocznie na gospodarstwo domowe.

§ 8. 1. Mieszkańcy gminy Opoczno mogą korzystać bezpłatnie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Różannie, gdzie mogą dostarczyć odpady komunalne zebrane selektywnie, o których mowa w § 
1 pkt 3, 4 i 5.

2. Transportu odpadów komunalnych zebranych selektywnie oddający odpady dokonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

3. Oddający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek:

1) wskazać adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady;

2) rozładunku odpadów i umieszczenia ich w sposób wskazany przez pracowników obsługi punktu.

4. Dni i godziny otwarcia 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 komunalnych.

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, 
w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Właściciele 
korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na 
bioodpady.

§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego 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, telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska tel. 44 786 01 20 lub elektronicznie:
odpady@um.opoczno.pl

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 12. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2016 r. poz. 3258).

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