
UCHWAŁA NR 225/XXXIX/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opatów 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku Rada Gminy Opatów uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Opatów i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda wytworzona ilość 
odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie. 

§ 3. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych na 
nieruchomościach oraz sposób selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Opatów. 

§ 4. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych  z terenu gminy Opatów 
dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki i worki na odpady o odpowiedniej pojemności 
i liczbie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatów. 

§ 5. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów, traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne. 

§ 6. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, będzie prowadzone z następującą częstotliwością: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady co najmniej raz na miesiąc zgodnie 
z harmonogramem, 

b) selektywnie zebrane odpady: papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz 
na miesiąc zgodnie z harmonogramem, 

c) selektywnie zebrane szkło - raz na trzy miesiące zgodnie z harmonogramem, 

d) odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia - co najmniej 1 raz w miesiącu poprzez samodzielne 
dostarczenie do PSZOK, 

e) przeterminowane leki - co najmniej raz na 2 miesiące, poprzez samodzielne dostarczenie do PSZOK, 

f) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki - co najmniej raz na 2 tygodnie,  poprzez samodzielne dostarczenie do 
PSZOK, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – w terminach 
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w ramach 
zbiórki sprzed posesji oraz poprzez samodzielne dostarczenie do PSZOK, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia kontenera lub 
zakończenia prac remontowych; poprzez samodzielne dostarczenie do PSZOK. 
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§ 7. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punktach selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  (PSZOK) utworzonych przez Gminę Opatów, odbierane są w każdej ilości, 
dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zebrane 
w sposób selektywny niżej wymienione odpady: 

a) odpady  niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki i chemikalia, 

c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyte opony, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

i) odpady tekstyliów i odzieży, 

j) papier, 

k) metal, 

l) tworzywa sztuczne, 

m) szkło, 

n) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

o) bioodpady. 

§ 8. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych 
odpadów jest konieczne poza harmonogramem. 

§ 9. Wójt Gminy Opatów podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów, terminy i godziny 
pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Opatów oraz na stronie internetowej. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłosić fakt niewłaściwego, udokumentowanego (np. zdjęcie)  
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia 
zdarzenia do siedziby Urzędu Gminy w Opatowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 w formie: 

1) pisemnej, 

2) elektronicznej na adres: sekretariat@opatow.gmina.pl 

3) telefonicznej – nr tel. 34 3196093 wew. 41. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości oraz datę, miejsce 
i dokumentację zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające z rozbiórki budynków które wymagają pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia w Starostwie Powiatowym nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną 
opłatę. Właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie i na własny koszt 
korzystając z usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność. 

§ 12. Traci moc Uchwała Nr 129/XXIII/2020 Rady Gminy Opatów z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 
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§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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