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Najważniejsze zmiany od 2015 roku 
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Opole, październik 2014 r. 

Prezentacja przygotowana przez Dział Gospodarki Odpadami  
Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

  



Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2015 r. 
zostanie zmienione prawo miejscowe w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi  
na terenie Miasta Opola.  

 
Wprowadzenie zmian zostało podyktowane  

zdobytymi doświadczeniami, a także  
licznymi zgłoszeniami  

Mieszkańców i Przedsiębiorców. 
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W ramach niniejszej prezentacji  
przedstawiamy najważniejsze zmiany  

wprowadzone uchwałami Rady Miasta Opola. 
 
 

Zmiany te mają na celu zoptymalizowanie 
systemu zbierania i odbierania  

odpadów komunalnych. 
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Zmiany dotyczące Mieszkańców 
(zabudowa zamieszkała) 

 
Zwiększono częstotliwość odbierania odpadów  
z pojemnika żółtego w zabudowie 
jednorodzinnej do 1 raz na 2 tygodnie  
 
(obecna częstotliwość wynosi 1 raz na 4 tygodnie) 
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Zmiany dotyczące Mieszkańców 
(zabudowa zamieszkała) 

 
Zwiększono częstotliwość odbierania odpadów  
z pojemnika brązowego w zabudowie 
jednorodzinnej do 1 raz na 2 tygodnie  
przez cały rok  
 
(zrezygnowano z obecnego podziału   
na sezon letni i zimowy, w którym częstotliwość  
ulega zmniejszeniu) 
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Zmiany dotyczące Mieszkańców 
(zabudowa zamieszkała) 

 
Zwiększono częstotliwość odbierania odpadów  
z pojemnika brązowego w zabudowie 
wielorodzinnej do 1 raz na tydzień  
przez cały rok  
 
(zrezygnowano z obecnego podziału   
na sezon letni i zimowy, w którym częstotliwość  
ulega zmniejszeniu) 
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Zmiany dotyczące Mieszkańców  
(zabudowa zamieszkała) 
  

 
Rozszerzono definicję odpadów 
wielkogabarytowych, które są odbierane  
z miejsc udostępniania pojemników  
poprzez dodanie  
elementów ceramiki oraz stolarki 
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Zmiany dotyczące Mieszkańców  
(zabudowa zamieszkała) 
  

Do odpadów WIELKOgabarytowych zaliczamy więc  
w szczególności: 
- meble 
- szafy 
- wersalki 
- tapczany 
- wózki dziecięce 
- umywalki 
- muszle klozetowe 
- drzwi 
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Dotychczas odpady te trzeba było dostarczać 
do PSZOK we własnym zakresie 



Zmiany dotyczące Mieszkańców  
(zabudowa zamieszkała) 
  

Z zabudowy wielorodzinnej wyodrębniono 
zabudowę kilkurodzinną  
  

czyli z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi w 
ilości od 3 do 9 przy zamówieniu wspólnych 
pojemników. 
  

Proponowana zmiana powinna zmniejszyć uciążliwość 
związaną z dużym ruchem pojazdów odbierających odpady 
komunalne w tej zabudowie. 9 



Zmiany dotyczące Mieszkańców  
(zabudowa zamieszkała) 
   

Zabudowa kilkurodzinna  
  

Właściciele, Mieszkańcy oraz Zarządcy  
proszeni są o przekazywanie informacji  
o kwalifikacji swojej nieruchomości do zabudowy 
kilkurodzinnej – mailem na adres: 
odpady@um.opole.pl 
  

Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane  
przez Urząd Miasta Opola 10 



Zmiany dla Mieszkańców i Przedsiębiorców 
(zabudowa zamieszkała i niezamieszkała) 
   

Zawężono definicję odpadów ulegających 
biodegradacji wyłącznie do  
surowych części roślinnych. 
  

Do pojemnika brązowego wrzucamy więc  
(bez worków) wyłącznie: 
  

      - surowe części roślinne 
      - odpady zielone (liście, trawa) 
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Zmiany dotyczące Przedsiębiorców 
(zabudowa niezamieszkała) 
  

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
mają możliwość wybrania  
jednej z czterech różnych częstotliwości  
odbioru odpadów dostosowaną  
do swoich indywidualnych potrzeb 
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Zmiany dotyczące Przedsiębiorców 
(zabudowa niezamieszkała) 
   

Częstotliwości wywozu - wariant I: 
   

 1 raz na 2 tygodnie 
  
  1 raz na 2 tygodnie 
  
   1 raz na 4 tygodnie 
  
    1 raz na 2 tygodnie 
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Zmiany dotyczące Przedsiębiorców 
(zabudowa niezamieszkała) 
   

Częstotliwości wywozu - wariant II (obecnie obowiązujący): 

   

 4 razy w miesiącu 
  
  4 razy w miesiącu 
  
   2 razy w miesiącu 
  
    2 razy w miesiącu 
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Zmiany dotyczące Przedsiębiorców 
(zabudowa niezamieszkała) 
   

Częstotliwości wywozu - wariant III:   
   

 3 razy na tydzień 
  
  2 razy na tydzień 
  
   1 raz na 2 tygodnie 
  
    1 raz na tydzień 
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Zmiany dotyczące Przedsiębiorców 
(zabudowa niezamieszkała) 
   

Częstotliwości wywozu - wariant IV: 
   

 1 raz na tydzień 
  
  1 raz na tydzień 
  
   1 raz na 2 tygodnie 
  
    1 raz na 2 tygodnie 
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Zmiany dotyczące Przedsiębiorców 
(zabudowa niezamieszkała) 
  

Wybór częstotliwości dokonuje  
samodzielnie Przedsiębiorca  
poprzez złożenie korekty deklaracji DOGO  
do Urzędu Miasta Opola  
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
pl. Wolności 7-8 – pok. 106-107, 45-018 Opole 
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Zmiany dla Mieszkańców i Przedsiębiorców 
(zabudowa zamieszkała i niezamieszkała) 
  

Udostępnianie pojemników 
  

Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu,  
wystawiając je przed posesję w takim miejscu,  
aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów  
oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników 
pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na 
teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady 
bądź też przy otwartej bramie lub furtce w sposób 
gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników 
  

(§ 6 ust. 5 pkt. 1 uchwały LVII/866/14 – regulamin) 
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Zmiany dla Mieszkańców i Przedsiębiorców 
(zabudowa zamieszkała i niezamieszkała) 
  

Udostępnianie pojemników 
  

w przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w 
ust. 5 pkt 1, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z 
pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, 
do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny.  
Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny 
dojazd drogą do pojemników pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady 
komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników. 
W przypadku braku swobodnego i bezkolizyjnego dojazdu do miejsca wystawienia 
pojemników należy zapewnić możliwość bezpośredniego załadunku pojemników 
na pojazd specjalistyczny z drogi bez konieczności ich przeciągania przez 
pracowników firmy odbierającej odpady na odległość większą niż 50 m, 
po nawierzchni niepowodującej utrudnień w przemieszczaniu pojemników. 
  

(§ 6 ust. 5 pkt. 2 uchwały LVII/866/14 – regulamin) 
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Zmiany dla Mieszkańców i Przedsiębiorców 
(zabudowa zamieszkała i niezamieszkała) 
  

Udostępnianie pojemników 
  
 
 
 

Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy 
wyłącznie z otwartej wiaty, zlokalizowanej w miejscu 
spełniającym wymagania zawarte w ust. 5 pkt 2 
  

 
(§ 6 ust. 5 pkt. 3 uchwały LVII/866/14 – regulamin) 
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Zmiany dla Mieszkańców i Przedsiębiorców 
(zabudowa zamieszkała i niezamieszkała) 
 

Mycie pojemników 
 

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów 
zielonych powinny być myte raz na kwartał.  
  

Pozostałe pojemniki powinny być myte raz w roku.  

 

(§ 5 ust. 2 uchwały LVII/867/14 – szczegółowy sposób i zakres   
               świadczenia usług) 
 
Mycie pojemników czarnych należy przeprowadzić  
w terminie od maja do października (SIWZ). 
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Urząd Miasta Opola 
Wydział Infrastruktury Technicznej  

i Gospodarki Komunalnej 
pl. Wolności 7-8 

45-018 Opole 
 

Tel.: 77 45-11-890 
E-mail: odpady@um.opole.pl  

www.opole.pl 

Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
Dział Gospodarki Odpadami 
Biuro przy ul. Ozimskiej 19  

pok. 901, 903 
45-057 Opole 

 
Tel.: 77 44-13-237 

E-mail: zgo@zaklad-komunalny.pl 
www.smieciopolis.opole.pl 

 


