
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia ………………….. r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 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/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, wprowadza się następujące zmiany. 

1) § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina Tułowice świadczy usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej miesięcznych norm wytwarzanych odpadów 

komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice; 

2) odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, 

zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Tułowice − w każdej ilości; 

3) odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice – w każdej ilości; 

4) odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, zebranych w pojemnikach ogólnodostępnych, 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice – w każdej ilości; 

5) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów 

opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, zebranych 

selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Tułowice – w każdej ilości; 

6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zebranych selektywnie na 

terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice – 

w każdej ilości; 

7) odpadów wielkogabarytowych, które powinny być oddawane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie 

lub przekazywane do PSZOK – w każdej ilości; 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który powinien być przekazywany do miejsc zbierania 

zużytego sprzętu lub do PSZOK – w każdej ilości; 

9) popiołu – bez ograniczeń; 
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10) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zebranych selektywnie odpadów w ilości 

określonej w załączniku do niniejszej uchwały”. 

 

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 3.  

 

1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób: 

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

oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej; 

2) 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; 

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

4) 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; 

5) 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, ustala się 

następującą częstotliwość: 

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

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – raz 

na dwa tygodnie; 

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

4) 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; 

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

 

3) § 4 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowany w Tułowicach przy ul. 

Porcelanowej 5D świadczy usługi od wtorku do soboty w godzinach od 14.00 do 18.00.”. 

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.  

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać 

do Urzędu Miejskiego w Tułowicach (pokój nr 2) przy ul. Szkolnej 1, 49-130 Tułowice: 

1) pisemnie; 

2) telefonicznie – nr 77 4600 143 lub 77 4600 154; 

3) elektronicznie – na adres: odpady@tulowice.pl”. 
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§ 2.  

W tabeli stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/143/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy Rodzaju odpadu – „Opony” zmianie ulega treść: 

1) Charakterystyki, w ten sposób, że: pojęcie „Opony każdego rodzaju” – zastępuje się pojęciem „Opony 

samochodowe”; 

2) Ilości odpadów, w ten sposób, że: pojęcie „5 szt. jednorazowo” – zastępuje się pojęciem „4 szt. jednorazowo. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 4.  

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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