
UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 

ID: THEDH-LEURT-GNHRH-BQDYN-AQJVC. Podpisany. Strona 1 / 9



UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 
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UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  
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UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 
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UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 
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UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 
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UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 
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UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  

 

Dariusz Smagała 

ID: THEDH-LEURT-GNHRH-BQDYN-AQJVC. Podpisany. Strona 8 / 9



UCHWAŁA NR LXI/633/09  

RADY MIASTA OPOLA  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Opola. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U.

z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008; Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2008r. nr

223, poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753), po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada Miasta Opola uchwala, co

następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr

26 poz. 910 z dnia 13.04.2006r.) zmienionej uchwałą  nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r.

(ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 46 poz. 1556 z dnia 21.06.2007r.) wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.  

1) W § 2

pkt. 2 otrzymuje brzmienie

„ 2. ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 

roku o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); ”  

dodaje się pkt. 5a):

„ 5a) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji –rozumie się  przez to 

odpady kuchenne i domowe, takie jak: obierki, resztki warzyw, owoców i pieczywa, 

fusy po kawie i herbacie, skorupki z orzechów, jaj oraz inne resztki jedzenia, 

z wyjątkiem mięs a ,  wędlin, kośc i ,  włosów, ptasich piór, zanieczyszczonego 

(zatłuszczonego) papieru i tektury nie nadające się do ponownego wykorzystania; ”  

pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7. zakładzie utylizacji odpadów - należy przez to rozumieć  zakład gospodarki 

odpadami komunalnymi, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 

zmianami) i ustawy o odpadach, prowadzący działalnoś ć  w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności: sortownie, kompostownie, 

zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, jak również 

składowiska; ”  

2) W § 3 dodaje się ust. 5:

„ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 

jednego roku, dowodów (faktur) potwierdzających wywóz nieczystości płynnych 

i odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwa wywozowe oraz umów przez 

cały okres ich obowiązywania. ”  

3) W §4:

ust. 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:  

  a) odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 

sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami;  

 

  b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone;  

 

  c) odpady wielkogabarytowe;  

 

  d) odpady budowlane;  

 

  e) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, 

w zakresie określonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zostanie 

wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum Przetwarzania Odpadów 

(sortownia, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych), a odpadów 

niebezpiecznych – po uruchomieniu poszczególnych systemów zbiórki opisanych w § 

8 ust. 1 pkt 5. Selektywnie zebrane odpady budowlane trafiają do instalacji odzysku 

odpadów mineralnych ”  

dodaje się ust. 3:

„ 3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane i odbierane są  w ramach 

działania programu zbiórki bioodpadów, który podlegał  będzie systematycznemu 

rozszerzaniu na cały teren miasta Opola. System polega na selektywnej zbiórce 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, zbieranych do specjalnych 

pojemników, w których następuje pierwszy etap kompostowania, a następnie 

odpady odbierane są  przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dostarczane są  do 

kompostowni pryzmowej. System zbiórki odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji zmodyfikowany będzie po wybudowaniu nowej instalacji przetwarzania 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zgodnie 

z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. ”  

4) W § 6:

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 80l; 120l, 240l, 1100l; kontenery 

KP7 lub prasokontenery; ”  

dodaje się ust. 2a:

„ 2a) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji powinny być  gromadzone 

w specjalnych pojemnikach o pojemnośc i  240 l ;   z  ożebrowaniem, otworami 

wentylacyjnymi i miejscem na odcieki, w których zachodzi pierwszy etap 

kompostowania umożliwiający odpowiednie ich odparowanie i napowietrzenie, 

zapobiegające gniciu odpadów, a następnie wykorzystanie ich w procesie 

kompostowania pryzmowego. ”  

dodaje się ust. 2b:

„ 2b) Odpady zielone powinny być gromadzone w przydomowych kompostowniach, 

specjalnych pojemnikach o pojemności 240l, w których następuje pierwszy etap 

kompostowania, w workach na odpady zielone i w kontenerach (dotyczy zieleni 

ogólnodostępnej, osiedlowej i terenów ogródków działkowych). ”  

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ 6. Pojemniki na odpady powinny być  utrzymywane w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz przynajmniej raz w roku dezynfekowane. ”  

5) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych 

odpadów komunalnych ustala się następująco:  

  1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na mieszkańca:  

  a) jedno- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  b) trzy- lub czteroosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej dwa pojemniki 

80l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  c) pięcio- lub sześcioosobowe gospodarstwo domowe - co najmniej jeden 

pojemnik 240l plus zestaw do segregacji odpadów;  

 

  d) siedmio- lub ośmioosobowa rodzina - co najmniej trzy pojemniki 120l plus 

zestaw do segregacji odpadów;  

 

  e) gospodarstwa o większej liczbie mieszkańców - pojemniki o pojemności 

zapewniającej pokrycie zapotrzebowania plus zestaw do segregacji odpadów według 

norm zapisanych powyżej;  

 

  f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden pojemnik 1100l na każde 

12 mieszkań plus zestaw pojemników do segregacji odpadów;  

  2) dla szkół  wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 5l odpadów komunalnych na każdego ucznia 

(studenta) i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3l odpadów komunalnych na 

każde dziecko i pracownika plus zestaw do segregacji odpadów;  

  3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki 

o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 50l odpadów 

komunalnych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego 

zatrudnionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal lub każdy 

punkt;  

  4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu plus zestaw do 

segregacji odpadów (w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji);  

  5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120l;  

  6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do 

pomieszczeń  biurowych i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 120l odpadów komunalnych na każdych 10 

zatrudnionych plus zestaw do segregacji odpadów;  

  7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 

pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l 

odpadów komunalnych na jedno łóżko plus zestaw do segregacji odpadów;  

  8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do 

zgromadzenia w ciągu tygodnia 20l odpadów komunalnych na każdą  działkę 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5l poza tym okresem plus 

zestaw pojemników do segregacji odpadów (w tym odpadów zielonych);  

  9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, 

wymagany jest również  na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik 

o pojemności 80l. ”  

6) W § 8:

ust. 1 ppkt 1b) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się „ i worków;”  

ust. 1 ppkt 1c) po wyrazie „ogólnodostępnych pojemników” dodaje się„ lub worków;”  

ust. 1 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:  

  a) zabudowa niska (jednorodzinna) - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania;  

  b) zabudowa wysoka (wielorodzinna) - gromadzenie w specjalnych 

pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania. ”  

ust. 1 dodaje się ppkt 2a) o brzmieniu:

„ 2a) odpady zielone:  

  a) zieleń ogólnodostępna, zieleń  osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 

zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

    b )   z a budowa   j e d no r od z i n n a  - gromadzenie w przydomowych 

kompostownikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami lub 

w specjalnych pojemnikach, w których następuje pierwszy etap kompostowania i w 

workach na odpady zielone. ”  

ust. 1 ppkt 5b) po wyrazach „przeterminowanych lekarstw”  dodaje się   „i termometrów

rtęciowych;”  

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zarządcy obiektów użyteczności publicznej zobowiązani są  ustawić  pojemniki 

przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które uzupełniają system selektywnej 

zbiórki odpadów na terenie miasta. ”  

dodaje się ust 2a:

„ 2a. Miasto Opole może wprowadzić  uzupełniający system selektywnej zbiórki 

odpadów ustawiając zestawy pojemników w miejscach dostępnych publicznie. ”  

ust. 4 ppkt 5)otrzymuje brzmienie:

„ 5) brązowy - do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji 

i odpadów zielonych; ”  

7) W § 10:

dodaje się ust. 1a:

„ 1a. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być  dostarczane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji odzysku i recyklingu. ”  

dodaje się ust. 1b:

„ 1b. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

wywożone na kompostownię  zlokalizowaną  na terenie Miejskiego Składowiska 

Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, a po uruchomieniu do innej instalacji 

przetwarzania bioodpadów działającej na terenie Centrum Przetwarzania Odpadów. 

”  

8) W § 11:

ust. 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; ”  

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Odpady zbierane selektywnie powinny być  usuwane z terenu nieruchomości 

okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale 

z częstotliwością co najmniej:  

  1) odpady zielone zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach:  

  a) raz na dwa tygodnie – w okresie zimowym;  

 

  b) raz na tydzień – w pozostałym okresie roku;  

  2) odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane selektywnie w specjalnych 

pojemnikach - raz na tydzień;  

  3) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło 

kolorowe) wraz z papierem, tekturą i metalami – raz na miesiąc;  

  4) pozostałe odpady, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

– w zależności od potrzeb, a niebezpieczne niezwłocznie po zgłoszeniu;  

  5) odpady wielkogabarytowe – w cyklu półrocznym ”  

9) W § 12 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania 

się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. papieru mocno zabrudzonego lub tłustego;  

  3. opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu;  

  4. papieru kopiującego i kalek technicznych;  

  5. prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.  

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

  1. reklamówek i worków foliowych;  

  2. naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych lub porcelanowych;  

  3. luster ;  

  4. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością;  

  5. szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);  

  6. szyb samochodowych;  

  7. żarówek i lamp rtęciowych.  

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

  1. części plastikowych nie będących opakowaniami;  

  2. styropianu;  

  3. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,  

  4. mokrych folii;  

  5. opakowań i butelek po olejach i smarach;  

  6. puszek i pojemników po farbach i lakierach;  

  7. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. ”  

dodaje się ust. 4a:

„ 4a. Do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 

zabrania się wrzucać:  

  1. resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego;  

  2. resztek mięsa i kości;  

  3. resztek jedzenia w płynie i bardzo upłynnionych odpadów organicznych;  

  4. odchodów zwierzęcych;  

  5. popiołów z pieca, kominka, papierosów i tytoniu;  

  6. roślin zaatakowanych chorobami;  

  7. opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła;  

  8. materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach);  

  9. piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;  

  10. pełnych papierowych worków z odkurzacza. ”  

10) W § 14

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Opola 

przedsiębiorstwa wywozowe przekazują  do zakładów utylizacji odpadów (odzysk 

i recykling) oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortowni, 

instalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.). ”  

ust. 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz budowlanych 

i wielkogabarytowych; ”  

ust. 5 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) zbiórkę  przeterminowanych i bezużytecznych leków oraz termometrów 

rtęciowych w aptekach, przychodniach i szpitalach; ”  

Przewodniczący Rady  
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