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UCHWAŁA NR XXVIII/170/13
RADY GMINY TUŁOWICE
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 ze zm. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Tułowice będzie świadczyć usługi odbioru:
1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nieprzekraczającej średniej ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych określonej w załączniku do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, przyjętego odrębną uchwałą;
2) odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, określonego odrębną uchwałą –
w każdej ilości;
3) szkła opakowaniowego zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, określonego odrębną uchwałą – w każdej ilości;
4) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, określonym odrębną uchwałą – w każdej ilości;
5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, przyjętym odrębną uchwałą
– w każdej ilości;
6) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym
zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem – w każdej ilości;
7) popiołu – bez ograniczeń;
8) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów w ilości
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice, określonym odrębną uchwałą, traktowane będą jako zmieszane
odpady komunalne.
3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 - 7, wystawione przed posesję przy krawędzi
jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.
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§ 2.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1) zmieszane oraz pozostałe po segregacji odpady komunalne – raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej
oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej;
2) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – raz na miesiąc w zabudowie jednorodzinnej i raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej;
3) szkło opakowaniowe – raz na miesiąc;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji – raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej oraz raz na dwa
tygodnie w zabudowie jednorodzinnej.
§ 3.1. Informacje o adresie i godzinach otwarcia PSZOK-u zostaną podane do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tułowicach, a także na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.
2. W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie wyłącznie odpady określone w załączniku do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów.
3. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w załączniku do uchwały.
§ 4. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz zgromadzone w PSZOK-u będą przewożone i zagospodarowywane przez odbiorcę odpadów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/134/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. 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
do Uchwały Nr XXVIII/170/13
Rady Gminy Tułowice
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANYCH
W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość
odpadów

Papier i tektura

opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

Szkło inne niż opakowaniowe

szkło okienne i drzwiowe

b.o.

Odzież i tekstylia

b.o.

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć

świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe,
termometry rtęciowe

b.o.

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

b.o.

Opakowania po farbach

jedynie po całkowitym ich opróżnieniu

b.o.

Baterie i akumulatory

b.o.

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier,
urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym, pralki, piekarniki,
suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze,
tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki
elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory niezawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne

b.o.

Drewno

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu,
gumy

b.o.

Odpady ulegające biodegradacji
z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki

b.o.

wyroby z metalu w tym Wielkogabarytowe

złom żelazny i nieżelazny, grzejniki, felgi, wanny żeliwne

b.o.

Opony

opony każdego rodzaju

5 szt.
jednorazowo

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

odpady mineralne niezanieczyszczone

1 m³ jednorazowo

Materiały izolacyjne pochodzące
z bieżących remontów za wyjątkiem wyrobów zawierających
azbest

styropian, wełna mineralna, papa

1 m³ jednorazowo

