
                             PROJEKT                                   

Uchwała Nr     /2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia                    2019 roku 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                       

i porządku na terenie Gminy Opatów 

 

            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 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę 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, zmienioną uchwałą Nr XLIV/335/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia  

23 października 2013 roku, uchwałą Nr L/394/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia  

22 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia  

28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia            

29 października 2015 roku. 

 

§ 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 dnia 1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodnicząca  

  Rady Miejskiej w Opatowie 

 

                                                                                   /mgr Beata Wrzołek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
UZASADNIENIE 

 

do Uchwała Nr      /            /2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia                  2019 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                       

i porządku na terenie Gminy Opatów 
 

 

Powierza się Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki objecie systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Opatów, nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację 

zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości na obszarze gminy, ustalenie  jednolitej zasady selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, utworzenie punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy, zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia mas odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji na terenie gminy, 

zapewnienie prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na terenie gminy  od dnia  1 stycznia 2020 roku.  

Opracowała: 

A. Kaptur 


