
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia ………………….. r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1875 i 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1289, poz.2056 i 2422), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice, wprowadza się następujące zmiany. 

1) w § 1 ust.2 uchwały zmianie ulega” 

a) pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2) odpadach komunalnych pozostałych – należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po 

wyselekcjonowaniu odpadów surowcowych”; 

 

b) pkt 3, który utrzymuje brzmienie: 

„3) odpadach surowcowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane ze strumienia odpadów 

komunalnych odpady: z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe”; 

 

c) pkt 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6) Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028 –należy przez to rozumieć Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 

2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjęty Uchwałą Nr XXVII/307/2017 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r.”; 

 

d) pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 

„9) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy 

specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, 

do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane”. 

 

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości 

w zakresie określonym ustawą oraz poprzez: 

1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na: 

Id: 2E3F810B-07C4-4669-B799-BE1F78138748. Projekt Strona 1



a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; odpady 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

d) odpady zielone, 

e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych, 

f) przeterminowane leki i chemikalia, 

g) zużyte baterie i akumulatory, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) odpady wielkogabarytowe, 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

k) zużyte opony; 

2) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący sposób: 

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; odpady 

ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe powinny być przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W przypadku nadwyżki tych odpadów na 

nieruchomości istnieje możliwość przekazania ich do PSZOK, 

b) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

powinny być przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

c) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony 

roślin) powinny być przekazywane do punktów zbiórki tych odpadów lub do PSZOK, 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów powinny być poddawane 

procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości 

przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. W przypadku nadwyżki tych odpadów na nieruchomości istnieje możliwość 

przekazania ich do PSZOK, 

e) zużyte baterie i akumulatory powinny być przekazywane do punktów zbiórki tych odpadów lub do PSZOK, 

f) przeterminowane leki powinny być przekazywane do punktów zbiórki tych odpadów lub do PSZOK, 

g) odpady wielkogabarytowe powinny być oddawane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie 

lub przekazywane do PSZOK, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazywany do miejsc zbierania zużytego sprzętu 

lub do PSZOK, 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być przekazywane do PSZOK, 

j) zużyte opony powinny być przekazywane do PSZOK; 

k) odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach.  

W przypadku braku takiej możliwości przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przekazywane do PSZOK”. 

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

Id: 2E3F810B-07C4-4669-B799-BE1F78138748. Projekt Strona 2



1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania 

do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – zbiera 

się w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – zbiera się w workach lub pojemnikach koloru 

zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,z możliwością donoszenia do pojemników ogólnodostępnych w 

kolorze zielonym oznaczonych napisem „Szkło”, 

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbiera się w workach 

lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – powinny być 

zagospodarowywane przy pomocy przydomowych kompostowników lub zbiera się w pojemnikach koloru 

brązowego oznaczonych napisem „Bio”, 

e) pozostałe odpady komunalne oraz popiół – zbiera się w osobnym pojemniku w kolorze czarnym lub szarym; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – w 

osobnym pojemniku koloru niebieskiego oznaczonym napisem „Papier”, 

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w osobnym pojemniku koloru zielonego 

oznaczonym napisem „Szkło”, z możliwością donoszenia do pojemników ogólnodostępnych w kolorze 

zielonym oznaczonych napisem „Szkło”, 

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym pojemniku 

koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) odpady ulegające biodegradacji z parków i ogrodów (tzw. zielone): 

– w osobnym pojemniku koloru brązowego oznaczonym napisem „Bio”, 

e) pozostałe odpady komunalne oraz popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji – zbiera się w osobnym 

pojemniku w kolorze czarnym lub szarym; 

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – w 

osobnym pojemniku koloru niebieskiego oznaczonym napisem „Papier”, 

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w osobnym pojemniku koloru zielonego 

oznaczonym napisem „Szkło”, 

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym pojemniku 

koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w osobnym pojemniku 

koloru brązowego oznaczonym napisem „Bio”, 

e) pozostałe odpady komunalne oraz popiół – w osobnym pojemniku w kolorze czarnym lub szarym; 

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez 

właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych.  

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą ponadto w systemie akcyjnym”. 

 

4) § 7 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
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„2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach: 

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 

w worku lub pojemniku koloru niebieskiego oznaczonym napisem „Papier”; 

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w worku lub pojemniku koloru zielonego 

oznaczonym napisem „Szkło”,  

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w worku lub 

pojemniku koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  

– w pojemniku koloru brązowego oznaczonym napisem „Bio”; 

5) pozostałe odpady komunalne oraz popiół – w osobnym pojemniku w kolorze czarnym lub szarym”. 

 

5) § 13 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: 

1) Od właścicieli nieruchomości : 

a) zmieszane oraz pozostałe po segregacji odpady komunalne – raz na dwa tygodnie w zabudowie 

jednorodzinnej oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 

raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – raz na miesiąc; 

d) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na dwa 

tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – raz na dwa tygodnie 

w zabudowie jednorodzinnej. 

2) Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) zmieszane oraz pozostałe po segregacji odpady komunalne – raz na dwa tygodnie; 

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 

raz na dwa tygodnie; 

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – raz na miesiąc; 

d) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na dwa 

tygodnie; 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – raz na dwa tygodnie”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 3.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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