
Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Gminy udostępniają na stronie 

internetowej urzędu informacje: 

 

1. Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Opatów 

 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nie zamieszkałych realizowany był od: 

 01.07.2013r. do 30.06.2014r. przez Firmę REMONDIS Sp. z o.o.; ul. Gulińskiego 13a; 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski.  

Umowa na zagospodarowanie została zawarta z Międzygminnym Zakładem Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o.; Janczyce 50; 27 – 552 Baćkowice. 

 01.07.2014r. do 30.06.2015r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nie zamieszkałych z terenu całej Gminy Opatów realizowała 

Firma REMONDIS Sp. z o.o. ul. Gulińskiego 13a; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

 01.07.2015 r. do 29.02.2016r. odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nie zamieszkałych z terenu całej Gminy Opatów realizowała 

również Firma REMONDIS Sp. z o.o. ul. Gulińskiego 13a; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.  

 

2. Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

 
Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.; Janczyce 50;  

27 – 552 Baćkowice. 

 

3. Osiągnięte przez Gminę wymagane w danym roku kalendarzowym poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

 
1) Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 

r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645); 

 

Papier, metal, 

tworzywa sztuczne 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami [%] 

2012 2013 2014 2015 
10 12 14 16 

16,24 33,67 18,1 40,91 

wymagany poziom 

został osiągnięty 

wymagany poziom 

został osiągnięty 

wymagany poziom 

został osiągnięty 

wymagany poziom 

został osiągnięty 

 
2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645).  

 

 
Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami [%] 

2012 2013 2014 2015 
30 36 38 40 

Odpady budowlane nie 

były odbierane od 
właścicieli 

nieruchomości 

100 47,19 Odpady budowlane 

nie były odbierane od 
właścicieli 

nieruchomości 

wymagany poziom 
został osiągnięty 

wymagany poziom 
został osiągnięty 

 



 
3) Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%] zgodnie z tabelą w 

załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676). 

 

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. [%] 

 

75 

 

50 

 

50 

 

50 

Osiągnięty poziom przez Gminę Opatów [%] 60,37 45,97 51,49 22,17 

wymagany 
poziom został 

osiągnięty 

wymagany poziom 
został osiągnięty 

wymagany 
poziom nie 

został 

osiągnięty 

wymagany 
poziom 

został 

osiągnięty 

 

 

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów 

 
Na terenie Gminy Opatów, przy ul.  Partyzantów 42 utworzony został 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który jest czynny w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 7ºº do 15ºº. W sposób selektywny 

gromadzone są następujące odpady: 

Odpady budowlane, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, dywany, materace, zużyte opony), 

odpady niebezpieczne (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i 

akumulatory, filtry, oleje i farby) oraz inne odpady (makulatura, szkło opakowaniowe, odzież, tekstylia, 

tworzywa sztuczne, metale, popiół, przeterminowane leki. 

 

5. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z odpadami wielkogabarytowymi i opakowaniami po środkach 

ochrony roślin na terenie sołectw odbierany jest w wyznaczonych terminach z przed posesji przez firmę 

realizująca odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Opatów tj.: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Gulińskiego 

13a; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

Na terenie miasta Opatowa zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony jest w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Partyzantów 42. 

 

 

 


