
UCHWAŁA NR XXVII/165/13
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 
oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 
poz.951, z 2013r., poz. 21, poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Opolu, Rada Gminy Tułowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r. w następujący 
sposób: 

1) w § 1 skreśla się ust. 2; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 3.1.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 surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym worku lub pojemniku w kolorze żółtym, 

b) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych z podziałem na białe (pojemnik biały) 
i kolorowe (pojemnik zielony) lub jako szkło zmieszane w osobnym worku lub pojemniku w kolorze 
zielonym, 

c) pozostałe odpady komunalne oraz popiół – w osobnym pojemniku w kolorze czarnym lub szarym, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – powinny być zagospodarowywane przy pomocy 
kompostowników przydomowych lub zbierane w pojemniku w kolorze brązowym;

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku w kolorze żółtym, 

b) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych, z podziałem na białe (pojemnik biały) 
i kolorowe (pojemnik zielony) lub jako szkło zmieszane w osobnym pojemniku w kolorze zielonym, 

c) pozostałe odpady komunalne oraz popiół – w osobnym pojemniku w kolorze czarnym lub szarym, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji w pojemniku w kolorze brązowym,

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

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku w kolorze żółtym, 

b) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych, z podziałem na białe (pojemnik biały) 
i kolorowe (pojemnik zielony) lub jako szkło zmieszane w osobnym worku lub pojemniku w kolorze 
zielonym, 

c) pozostałe odpady komunalne oraz popiół – w osobnym pojemniku w kolorze czarnym lub szarym, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji w pojemniku w kolorze brązowym.”

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

1) białym, z przeznaczeniem na szkło białe (bezbarwne), 

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub zmieszane, 

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

4) brązowym, odpady komunalne ulegające biodegradacji , 

5) czarnym lub szarym z przeznaczeniem na pozostałe odpady komunalne oraz popiół. 
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4) w § 7 skreśla się ust.3; 

5) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,,6. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnianie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do 
gruntu lub wód.”

6) skreśla się § 17; 

7) w § 20 ust. 5 skreśla się pkt 1.

§ 2. Załącznik do uchwały Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r. otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od opublikowania. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Lewandowska-Adam
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/165/13 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

L.p
.

Sposób zbierania 
odpadów

Jednostka charakteryzująca źródło 
wytwarzanych odpadów

Średnia ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych 
w ciągu miesiąca [litry/1miesiąc]

1. selektywny na zamieszkującego 56
2. nieselektywny na zamieszkującego 91

Przyjęta gęstość odpadów 156 kg/m3

Tabela 2. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

średnia ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych w ciągu 1 miesiąca 

[litry/1 miesiąc]L.p
.

Rodzaj nieruchomości (źródło 
wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca 
źródło wytwarzanych 

odpadów Selektywne 
zbieranie 
odpadów

Nieselektywne 
zbieranie odpadów

na studenta/ ucznia/ dziecko 
9 131. uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki 

na pracującego 30 48

na łóżko 39 612. internaty, hotele i inne placówki 
całodziennego pobytu 

na pracującego 30 48

na 1m2 powierzchni handlowej 
9 133. lokale handlowe - do 50m2 powierzchni 

handlowej 
na pracującego 30 48

na 1m2 powierzchni handlowej 
9 134. lokale handlowe - powyżej 50m2 

powierzchni handlowej 
na pracującego 30 48

na 1 miejsce konsumpcyjne 
39 615. lokale gastronomiczne 

na pracującego 30 48
6. urządzone targowiska, hale targowe, na obiekt - 240

7. 
ogródki działkowe 
sezonowo 
(marzec –październik)

na każdą działkę 
17 22

8. sale widowiskowe instytucji kultury na obiekt - 120
9. wszystkie inne niż wyżej wymienione:

1) pomieszczenia biurowe, w tym instytucje 
i urzędy na pracującego 

30 48
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2)
punkty handlowe i usługowe poza lokalem 
(kiosk, uliczne punkty szybkiej 
konsumpcji, kwiaciarnie)

na pracującego 

30 48

3) rzemiosło i zakłady wytwórcze, 
działalność gospodarcza na pracującego 

30 48

4)
instytucje kultury, nie posiadające sal 
widowiskowych, w tym również: muzea, 
biblioteki 

na pracującego 

30 48

5)

obiekty sportowe, tereny rekreacyjne 
w tym m.in korty tenisowe, boiska, 
kąpieliska, skwery i parki 
Sezonowo 
(kwiecień –październik)

na obiekt 

- 240

6) hale sportowe, świetlice wiejskie na obiekt 
- 120

Przyjęta gęstość odpadów 156 kg/m3
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