
UCHWAŁA  Nr XVIII/103/20 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tułowice w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz.506; poz.1309; poz. 1571; poz.1696; poz.1815) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 i poz.1579, z 2020 r. poz.150 i 284), Rada Miejska 

w Tułowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tułowice w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych. 

 

Gmina Tułowice świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w postaci odbioru, za cenę określoną w niniejszej uchwale, 

odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ponad limity określone w 

Uchwale Nr XVI/86/2020 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia 2020 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 punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 2.  

Sposób świadczenia usług dodatkowych oraz wysokość cen za te usługi. 

 

Dodatkowe usługi, o których mowa w § 1 świadczone są w następujący sposób: 

1) usługa odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – za cenę 0,60 zł za kilogram; 

2) usługa odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne – za cenę 0,50 zł za 

kilogram; 

3) usługa odbioru zużytych opon – za cenę 0,60 zł za kilogram. 

§ 3.  

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi należy złożyć na druku – Oświadczenie przyjęcia odpadów, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 
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§ 5.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 1 czerwca 

2020 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin 
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Załącznik 

do uchwały nr XVIII/103/20 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

OŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W TUŁOWICACH 

1. Data przyjęcia odpadów: 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Imię i nazwisko mieszkańca Gminy Tułowice: 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Odpady pochodzące z nieruchomości położonej w: 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Kod i rodzaj odpadów: 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

5. Ilość odpadów (Mg/kg): 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

6. Cena: 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – 0,60 zł za kg - ………………………… zł 

- odpady budowlane i rozbiórkowe  – 0,50 zł za kg - ………...……………….. zł 

- zużyte opony     – 0,60 zł za kg - …………………………. zł  

7. Do zapłaty: 

 

…………………………………………………………...……………………………… 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

……………………………………       ……………..……………… 

(podpis dostarczającego odpady)        (podpis pracownika PSZOK) 
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