
UCHWAŁA NR XLIV/335/2013
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE

z dnia 23 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Opatów

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645),  oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 poz. 225 i poz. 888 ) 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Rada Miejska uchwala co 
następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Opatów wprowadza się zmiany: 

1) w § 9: 

a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:   „dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek 
domów kultury  - 25 l  na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l 
na lokal;”

b) pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „dla lokali gastronomicznych – 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne: jednak co 
najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l;”

2) w § 12: 

a) w ust. 7 wyraz „bezbarwnych” zastępuje się wyrazem „niebieskich” , 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Do zielonych worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła 
opakowaniowego  bezbarwnego i kolorowego nie wolno wrzucać: 

- ceramiki (porcelana, naczynia typu arcoroc, talerzy, doniczek), 

- luster, 

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością), 

- szkła budowlanego ( szyby okienne, szkła zbrojonego ), 

- szyb zespolonych, 

- zniczy, 

- kineskopów.”

c) ust. 9. otrzymuje brzmienie: „Do przydomowych kompostowników ani worków w kolorze brązowym 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulęgających biodegradacji nie można wrzucać: 

- odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących 
z pielęgnacji drzew i krzewów.”

d) dodaje się ust. 11: „ Do żółtych worków  przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali, tworzywa sztucznego 
i opakowania wielomateriałowe nie wolno wrzucać: 

- opakowań z zawartością np. żywnością 

- pieluch jednorazowych, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego 

- mokrych i zabrudzonych folii 

- opakowań i butelek po olejach silnikowych i napędowych, smarach, środkach ochrony roślin, puszek 
i pojemników po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach 

- metali łączonych z innymi materiałami np. gumą.”



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 
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