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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Tułowice” 

Na  podstawie  art.  4 ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  13  września  1996  roku  o utrzymaniu  czystości  i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005r.Nr 236, poz.2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006r. Nr 1454, poz. 1042, z 2008r. Nr 
223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010r. nr 47 
poz. 278, w 2011r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 18 ust 2 , pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , nr 175, poz. 1457, z 2006 nr 17, poz.128, nr 
181,poz. 1337, z 2007 nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 
223, poz. 1458, z 2009 nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, 
Nr 40 poz.  230) po zasięgnięciu  opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada 
Gminy Tułowice uchwala ,co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice”. 

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 2. 

Określa  się  szczegółowe  zasady  wymagania  w zakresie  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie 
nieruchomości przez ich właścicieli w następujący sposób: 

1. Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  zbierania  odpadów  komunalnych  powstałych  na  terenie 
nieruchomości oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Selektywną zbiórką objęte są: 

1) surowce wtórne : szkło opakowaniowe białe i kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, 

2) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji:  odpady  kuchenne  oraz  odpady  pochodzące  z ogrodów 
i działek, 

3) odpady  niebezpieczne  z sektora  komunalnego:  przeterminowane  leki,  środki  ochrony  roślin,  zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy rtęciowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, oleje odpadowe 
(przepracowane , przekładniowe) wraz z opakowaniami, 

4) odpady pochodzące z remontów, 

5) odpady wielkogabarytowe. 

2. W związku z potrzebą segregacji, dla każdego rodzaju odpadów dla zabudowy wielorodzinnej na terenie 
całej  gminy  należy  stosować  pojemniki  o ujednoliconej  kolorystce,  posiadające  oznaczenia  określające 
rodzaj gromadzonych odpadów: 

1) zielone – szkło kolorowe 

2) białe – szkło białe 

3) niebieskie – makulatura 

4) żółte – tworzywa sztuczne 

5) szare – metale 

6) brązowe – odpady organiczne 

7) czerwone – odpady niebezpieczne 
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8) czarne – opakowania wielomateriałowe 

W  przypadku  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i zagrodowej  należy  stosować  worki 
ogólnodostępne z tworzyw sztucznych. 

3. Właściciel lub zarządca nieruchomości służących do użytku publicznego zobowiązany jest do uprzątnięcia 
chodnika ze śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń oraz podjęcia działań usuwających lub ograniczających 
zakłócenia w ruchu  pieszym  i kołowym  (ścieżki  pieszorowerowe)  spowodowane wyżej wymienionymi 
zanieczyszczeniami. 

4. Zanieczyszczenia  uprzątnięte  z chodników  niezwłocznie  po  ich  powstaniu  powinny  być  gromadzone 
w szczelnych  pojemnikach  na  odpady,  odpady  śniegu  i lodu  powinny  być  gromadzone  w pryzmach 
wzdłuż chodnika w sposób umożliwiający swobodny spływ wód powstałych z topniejącego śniegu i lodu 
do studzienek kanalizacyjnych i nie utrudniający ruchu pieszego i kołowego. 

5. Właściciel  nieruchomości  lub  zarządca  nieruchomości  zabudowanych  zobowiązany  jest  do  usuwania 
nawisów śnieżnych i sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości. 

6. Właściciel  nieruchomości  lub  zarządca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  usuwania  odpadów 
powstałych podczas robót budowlanych i remontów wykonywanych na terenie nieruchomości. 

7. Właściciel  terenu  lub  obiektu  użytku  publicznego  obowiązany  jest  do  ustawienia  koszy  na  śmieci  oraz 
systematycznego ich opróżniania. 

8. W  piaskownicach  przeznaczonych  dla  dzieci  właściciel  nieruchomości  lub  zarządca  zobowiązany  jest 
wymieniać  piasek  z częstotliwością,  uniemożliwiającą  zanieczyszczenie  piasku  zagrażające 
bezpieczeństwu  zakażenia  chorobami  bakteryjnymi,  pasożytniczymi  i zakaźnymi  chorobami 
odzwierzęcymi. 

§ 3. 

1. Mycie  i naprawa  pojazdów  samochodowych  poza myjniami  i warsztatami  naprawczymi  dozwolone  jest 
wyłącznie  na  terenie  nieruchomości,  w miejscach  do  tych  celów  przeznaczonych,  utwardzonych 
i skanalizowanych  ,  gwarantujących  odprowadzanie  zanieczyszczonych  wód  i odpadów  do  kanalizacji 
sanitarnej  wyposażonej  w separator  piasku  i olejów  lub  do  szczelnych  zbiorników  zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem środowiska. 

2. Doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się pod warunkiem, że powstające odpady będą 
gromadzone  w workach  lub  szczelnych  pojemnikach  zabezpieczonych  przed  zanieczyszczeniem 
środowiska i przekazane do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

§ 4. 

Zabrania się: 

1. umieszczania  w pojemnikach  na  odpady  komunalne  śniegu,  lodu,  gorącego  żużla  i popiołu,  odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych, 

2. wrzucania gruzu, ziemi i odpadów innych niż komunalne, 

3. wlewania substancji płynnych, 

4. zgarniania śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, 

5. mycia pojazdów mechanicznych nad ciekami i zbiornikami wodnymi, 

6. umieszczania odpadów powstających na terenie nieruchomości w koszach ulicznych, 

7. spalania odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji toksycznych, 

8. gromadzenia  odpadów  medycznych  lub  weterynaryjnych  w pojemnikach  do  gromadzenia  odpadów 
komunalnych. 
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Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych , warunków rozmieszczania tych urządzeni ich 

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym 

§ 5. 

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie: 

1) pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych ze szczelną pokrywą, 

2) kontenerów do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów 

3) kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych ze szczelną pokrywą, 

4) specjalistycznych pojemników i kontenerów na surowce wtórne i odpady niebezpieczne, 

5) śmietników murowanych, zadaszonych o szczelnym dnie i ścianach, 

6) worków  przystosowanych  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  organicznych  np.:  traw,  liści, 
zrąbkowanych gałęzi), 

7) worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych. 

2. Właściciel nieruchomości dokonuje doboru wyżej wymienionych urządzeń w uzgodnieniu z uprawnionym 
podmiotem , któremu zlecił wywóz odpadów. 

§ 6. 

1. Powstałe  na  terenie  nieruchomości  odpady  komunalne  należy  gromadzić  wyłącznie  w typowych, 
spełniających  techniczne wymogi bezpieczeństwa, ochrony środowiska pojemnikach o objętości od 110
1100 l. W tym: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z umowami indywidualnymi: 

a) od 12 osób zamieszkałych na nieruchomości   co najmniej  jeden pojemnik o kubaturze od 110 l – 
120 l. 

b) powyżej 2 osób zamieszkałych na nieruchomości  co najmniej dwa pojemniki o kubaturze od 110 – 
120 l 

2) dla zabudowy wielorodzinnej, cmentarzy, ogrodów działkowych pojemniki o kubaturze 1100 l, 

3) dla obiektów użyteczności publicznej pojemniki o kubaturze od 110 l.1100 l.. 

4) Kosze  uliczne  o minimalnej  pojemności  20  litrów  ustawione  będą  w miejscach,  nie  powodujących 
utrudnienia w korzystaniu z miejsc użyteczności publicznej. 

5) Prowadzący  działalność  gospodarczą  ,  kierujący  instytucjami  oświaty,  zdrowia  powinni  dostosować 
pojemność zasobnika do indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy: 

 dla szkół i przedszkoli  3 l. na każde dziecko i każdego pracownika 

 dla lokali i obiektów handlowych – jeden pojemnik 120 l na każde 25 m2 zajmowanej powierzchni, 

 dla  lokali  gastronomicznych  –  20l.  na  każde  miejsce  konsumpcyjne,  tak  wewnątrz  lokalu  jak  i na 
zewnątrz w tzw 

 dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i produkcyjnych  w odniesieniu  do  pomieszczeń 
biurowych i socjalnych – 120 l na każdych 10 pracowników, 

 dla internatów, hoteli – 20 l. na jedno miejsce noclegowe 

 dla ogrodów działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego 
roku oraz 5 l poza 

6) Odpady  niebezpieczne  zbierane  w ramach  akcji  organizowanych  przez  gminę  należy  gromadzić 
w specjalistycznych  pojemnikach  o kubaturze  od  110  l.  –  1100  l.,  przeznaczonych  do  bezpiecznego 
przechowywania  różnego  rodzaju  odpadów  niebezpiecznych  .  Zużyte  baterie  w pojemnikach 
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ustawionych  w placówkach  handlowych  prowadzących  sprzedaż  baterii  lub  w innych  placówkach 
handlowych  na  terenie  gminy.  Przeterminowane  leki  i pozostałe  odpady  niebezpieczne  winny  być 
gromadzone  w pojemnikach  lub  workach  specjalnie  do  tego  przeznaczonych  i odbierane  przez 
przedsiębiorstwo wywozowe na zasadach określonych w umowie. 

7) Odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów powinny być gromadzone w kontenerach. Dopuszcza 
się  składowanie  odpadów  wielkogabarytowych  i odpadów  z remontów  na  terenie  nieruchomości 
w wydzielonym miejscu  lub w zadaszonych  śmietnikach murowanych,  o szczelnym  dnie  i ścianach  , 
w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości. 

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazywany placówce sprzedaży detalicznej 
przy  zakupie  nowego  sprzętu  lub  przekazywany  przedsiębiorstwu  zajmującemu  się  odbiorem 
i transportem wyżej wymienionych odpadów. 

2. Ustala się normatywne miesięczne objętości odpadów komunalnych: 

1) 120 l. na posesję, na miesiąc w budynkach jednorodzinnych w gospodarstwach jedno i dwuosobowych, 

2) 240 l. na posesję, na miesiąc w budynkach jednorodzinnych w gospodarstwach powyżej dwóch osób, 

3) 75 l na osobę na miesiąc w budynkach wielorodzinnych, 

4) dla szkół, przedszkoli i instytucji kultury  4 l. na 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) dla lokali i obiektów handlowych – 8 l. na 1 m2 powierzchni użytkowej, 

6) dla lokali gastronomicznych – 8 l. na 1 m2 powierzchni użytkowej, 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – 8 l. na 1 m2 powierzchni użytkowej, 

8) dla ośrodka zdrowia, internatów, hoteli – 5.5 l. na 1 m2 powierzchni użytkowej, 

9) dla ogrodów działkowych – 20  l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego 
roku. 

3. Do zbierania okresowo zwiększonej  ilości odpadów komunalnych oprócz  typowych pojemników należy 
używać worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych. 

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 7. 

1. Ustala się minimalne częstotliwości wywozu odpadów komunalnych: 

1) Odpady  komunalne  segregowane  odbierane  będą  bezpośrednio  z posesji  nie  rzadziej  niż  jeden  raz 
w miesiącu. 

2) Odpady komunalne zmieszane: 

a) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy 
wielorodzinnej, 

b) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu dla obiektów użyteczności publicznej oraz cmentarzy, 

c) nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w miesiącu  dla  ogrodów  działkowych  w sezonie  (od  01marca  do  31 
października ) , poza sezonem na zgłoszenia telefoniczne, 

d) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu dla koszy 

2. Odpady  wielkogabarytowe,  wraki  samochodów  oraz  odpady  pochodzące  z remontów  lub  modernizacji 
budynków  (gruz)  powinny  być  usuwane, w terminach  uzgodnionych  z przedsiębiorstwem wywozowym 
lub podmiotem prowadzącym utylizację wyżej wymienionych odpadów. 

3. Odpady  niebezpieczne  powinny  być  gromadzone  w punktach  zbiórki  odpadów  i odbierane  przez 
specjalistyczne samochody objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar w zależności od potrzeb nie 
rzadziej niż dwa razy w roku. 
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4. Przeterminowane  leki  powinny  być  gromadzone  w punktach  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych 
i odbierane nie rzadziej niż jeden raz na cztery miesiące. 

5. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające biodegradacji należy kompostować na 
terenie własnej nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy nie wyrażą gotowości kompostowania 
odpadów winni zaopatrzyć się w pojemnik na odpady ulegające biodegradacji i przekazywać je odpłatnie, 
podmiotowi  ,  z którym  zawarli  umowę  na  odbiór  odpadów  komunalnych  nie  rzadziej  niż  2 razy 
w miesiącu. 

6. Odpady elektryczne i elektroniczne zbierane będą nie częściej niż dwa razy w roku przez przedsiębiorstwo 
zajmujące się odbiorem i transportem wyżej wymienionych odpadów. 

§ 8. 

1. Odpady komunalne segregowane i nie segregowane powinny być usuwane z nieruchomości stanowiących 
własność  prywatną  jak  i z  innych  terenów  tak  często  aby  nie  dopuścić  do  przepełnienia  pojemników 
i gromadzenia odpadów wokół nich powodując zanieczyszczenie środowiska. 

2. Na czas wywozu worki, pojemniki i kontenery z odpadami komunalnymi powinny być wystawiane przed 
posesje w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd i odbiór 

§ 9. 

Właściciele  nieruchomości  posiadający urządzenia wymienione w § 5 zobowiązani  są do  systematycznego 
usuwania  nagromadzonych  odpadów,  aby  niedopuścić  do  zanieczyszczenia  środowiska  (ziemi,  wód 
podziemnych lub powierzchniowych). 

§ 10. 

W  przypadku  braku  sieci  kanalizacyjnej  właściciel  nieruchomości,  na  której  zlokalizowany  jest  obiekt 
posiadający  urządzenia  sanitarne  ,  z którego  pochodzą  płynne  odpady  komunalne  ma  obowiązek 
gromadzenia  tych  odpadów  w szczelnych  zbiornikach  bezodpływowych  przeznaczonych  do  okresowego 
opróżniania lub w przydomowej oczyszczalni cieków. 

§ 11. 

Właściciele  nieruchomości,  którzy  nie  mają  możliwości  odprowadzania  nieczystości  ciekłych  do 
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowych oczyszczalni ścieków mają obowiązek 
opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia. 

§ 12. 

Nieczystości ciekłe winny być transportowane do oczyszczalni ścieków . Wylewanie nieczystości ciekłych 
w innych miejscach jest niedozwolone. 

Rozdział 4.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów. 

§ 13. 

Dopuszczalne  składowanie  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  na  składowiskach  odpadów 
wynosi: 

1) w  2013  roku  nie  więcej  niż  50  %  wagowo  całkowitej  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji 

2) w  2020  roku  nie  więcej  niż  25  %  wagowo  całkowitej  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji 
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§ 14. 

W  celu  ograniczenia  ilości  odpadów  kierowanych  na  składowiska  podmioty  uprawnione  zobowiązane  są 
wyselekcjonowania jak największej ilości odpadów ulegających biodegradacji do przetworzenia. 

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 15. 

Określa się obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe , mające na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem  terenów  przeznaczonych  do  wspólnego  użytku 
w następujący sposób: 

1) osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) opieki nad nimi z uwzględnieniem dbałości o zdrowie zwierzęcia i warunki higienicznosanitarne. 

b) należytego  zabezpieczenia  zwierzęcia  trzymanego  na  nieruchomości  przed  wydostaniem  się  na 
zewnątrz, 

c) usuwania  zwierząt  padłych  i przekazywaniu  ich  przedsiębiorcom  świadczącym  usługi  odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, posiadającym wszelkie uprawnienia w tym zakresie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) zabrania się pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń , 
takich jak smycze i kagańce dla psów. Zwalnianie psów (w kagańcu) ze smyczy dopuszczalne jest tylko 
w miejscach  mało  uczęszczanych  przez  ludzi,  jeżeli  osoba  nadzorująca  ma  możliwość  sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem, 

3) osoby nadzorujące psy są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych ich 
odchodami. 

§ 16. 

Osoby utrzymujące  zwierzęta  egzotyczne  (ssaki,  gady,  płazy,  ptaki  i owady) w lokalach mieszkalnych  lub 
użytkowych zobowiązane są do zabezpieczenia pomieszczeń przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz. 

§ 17. 

Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych: 

1. na  tereny  obiektów  użyteczności  publicznej,  jeżeli  taki  zakaz  wynika  z wyraźnego  oznakowania 
dokonanego przez właściciela nieruchomości lub obiektu, 

2. na tereny szkół, przedszkoli , wydzielonych placów zabaw dla dzieci, 

3. na tereny cmentarzy. 

§ 18. 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na  terenie Gminy Tułowice określa uchwała Nr V/45/03 
Rady Gminy Tułowice z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 
Gminy Tułowice. 

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych 
nieruchomościach. 

§ 19. 

Utrzymywanie  zwierząt  gospodarskich  jest  dozwolone  wyłącznie  w budynkach  lub  pomieszczeniach 
gospodarskich przeznaczonych do tego celu. 
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§ 20. 

Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą być zabezpieczone przed opuszczeniem  tej 
nieruchomości. 

§ 21. 

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do: 

1) utrzymywania terenu i pomieszczeń inwentarskich w należytym porządku, 

2) przestrzegania przepisów sanitarniepidemiologicznych 

3) gromadzenia i usuwania zanieczyszczeń powstających w związku z utrzymaniem zwierząt gospodarskich 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska ( wody , gleby i powietrza) 

4) prowadzenia  chowu  lub  hodowli  w sposób  nie  powodujący  uciążliwości  dla  współużytkowników  oraz 
użytkowników nieruchomości sąsiednich. 

5) usuwania  zanieczyszczeń  (  obornika,  paszy,  ściółki,  ziemi)  i odchodów  zwierzęcych  pozostawianych 
w miejscach publicznych. 

§ 22. 

Ule  zasiedlone  przez  rój  pszczeli  winny  być  posadowione  w bezpiecznej  odległości  od  granicy 
nieruchomości sąsiednich w sposób niezakłucający korzystania z tych nieruchomości. 

§ 23. 

Zabrania  się  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich w zwartej  zabudowie wielorodzinnej  oraz  na  terenach 
przeznaczonych  do  użytku  publicznego  oraz  na  terenach  budownictwa  jednorodzinnego  na 
nieruchomościach o powierzchni do 1000m2. 

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania deratyzacji na terenie 

Gminy Tułowice. 

§ 24. 

Obowiązkową  deratyzacją  objęte  są  nieruchomości  i obiekty  na  nich  zlokalizowane  należące  do  osób 
prawnych,  podmiotów  gospodarczych,  właścicieli  domów  wielorodzinnych,  urzędów,  zakładów  opieki 
zdrowotnej  i opieki  społecznej,  szkół  i placówek  kulturalnooświatowych.  Ponadto  deratyzację  należy 
przeprowadzić w węzłach cieplnych i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych. 

§ 25. 

1. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  przeprowadzenia  deratyzacji  dwa  razy  w roku 
w terminach: 

1) deratyzacja wiosenna  marzec  kwiecień każdego roku 

2) deratyzacja jesienna październik  listopad każdego roku. 

2. W razie konieczności wynikającej z przyczyn sanitarnozdrowotnych mogą być wprowadzone dodatkowe 
terminy deratyzacji. 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe. 

§ 26. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. 
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§ 27. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji 
Publicznej  Urzędu  Gminy  Tułowice  oraz  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy 
w Tułowicach. 

§ 28. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Michał Szumega


