
UCHWAŁA NR 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia ………………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 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 6 r ust. 2 a i 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1339 z późn. zm.2), po zaopiniowaniu projektu uchwały w dniu …………….. 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ………………. Rada Gminy 
Tarnów Opolski uchwala co następujące:  
 
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia przez Gminę Tarnów Opolski usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
§ 2. 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów 
komunalnych: 
1) komunalne odpady zmieszane 
2) odpady komunale zebrane selektywnie, obejmujące: 
a) szkło; 
b) papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale; 
c) odpady ulegające biodegradacji; 
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe (bez limitu), w tym zużyte opony w limicie do 4 
szt. w ciągu roku, od jednego właściciela nieruchomości; 
4) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny - wyłącznie 
pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi 
2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w sposób wskazany w § 4: 
1) przeterminowane leki i chemikalia; 
2) zużyte baterie i akumulatory; 
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
4) odpady budowlano-remontowe w ilości nie przekraczającej 300 kg, dwa razy do roku od 
właściciela nieruchomości; 
5) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2, odbierane będą w każdej zebranej ilości od właściciela 
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4. 
§ 3. 1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości: 
1) zabudowa jednorodzinna: 
a) zmieszane odpady komunalne – co dwa tygodnie; 
                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, w Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 

1072. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, w Dz. U. z 2015 r. poz. 87 i 122. 



b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – co cztery 
tygodnie; 
c) szkło białe i kolorowe – co dziesięć tygodni 
d) biodegradowalne i odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 września - co trzy tygodnie 
e) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny - wyłącznie 
pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi w okresie od 1 października do 
30 kwietnia – co dwa tygodnie; 
2) zabudowa wielorodzinna: 
a) zmieszane odpady komunalne –co tydzień; 
b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – co dwa 
tygodnie; 
c) szkło białe i kolorowe – co cztery tygodnie; 
d) biodegradowalne i odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 września – co dwa tygodnie 
e) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny - wyłącznie 
pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi w okresie od 1 października do 
30 kwietnia – co tydzień. 
2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych 
odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz 
odpadów ulegających biodegradacji dostarczany będzie mieszkańcom w formie ulotki; 
publikowany na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, dostępny w Urzędzie Gminy 
Tarnów Opolski oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. 
3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywa się w systemie akcyjnym, dwa razy do 
roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski. 
4. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w systemie 
akcyjnym, dwa razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
5. Odpady komunalne posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Tarnów Opolski, określonym odrębną uchwałą, odbierane będą 
jako zmieszane odpady komunalne. 
§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać we 
wskazanym przez Gminę Tarnów Opolski Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). 
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie 
oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa 
sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji 
ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych 
odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. 
3. Ustala się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Tarnowie Opolskim zwany dalej „punktem”: 
a) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po 
okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
b) transport odpadów do wskazanego przez Gminę Tarnów Opolski Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt; 
c) informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych Gmina Tarnów Opolski poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Gminy Tarnów Opolski i tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw;  
d) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość 
dostarczonych odpadów, ich zgodność z przyjmowanymi frakcjami w PSZOK; 
e) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzane jest dokumentem przyjęcia 
odpadów na ustalonym druku. 



 
§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych przejmuje Gmina Tarnów Opolski jako część usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ilość pojemników i worków do 
zbierania odpadów komunalnych przysługujące właścicielom nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy została określona w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 6. Zgłoszenia przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego obierania 
odpadów komunalnych dokonywane przez właścicieli nieruchomości będą przyjmowane w 
siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6 lub pod 
nr tel. 77 46 40 862 lub tel. 77 46 44 282 lub na adres mailowy os@tarnowopolski.pl, w 
godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej gminy www.tarnowopolski.pl.  
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
§ 8. Tracą moc uchwały: nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 23 
kwietnia 2013 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,  nr XXXV/230/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w 
Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2013 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, nr XXXIX/261/2013 Rady 
Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/195/2013 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 23 kwietnia 2013 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 , nr XLI/276/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 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, nr XLII/289/2014  Rady Gminy Tanów Opolski z dnia 27 marca 2014 r. 
zmieniająca uchwałę 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 , nr XLVI/321/2014  Rady Gminy Tanów 
Opolski z dnia 9 września 2014 r. zmieniająca uchwałę 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. 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 

 
 

 

 



Załącznik nr 1 
Ilość pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych przysługujące właścicielom 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od ilości osób 
zamieszkujących nieruchomości. 
 
1) Odpady zbierane w sposób selektywny: 

 
- zabudowa jednorodzinna: 
 
 Ilość pojemników lub 

worków  
Liczba osób 
zamieszkujących 
w nieruchomości 

Zmieszane odpady 
komunalne 

1 pojemnik 120 l 1-3 
2 pojemniki 120 l lub 1 
pojemnik 240 l 

4-9 

25 litrów pojemności 
pojemników na każdą osobę 

> 9 

Odpady zielone i ulegające 
biodegradacji 
 

1 pojemnik 120 l 1-12 
10 litrów pojemności na 
każdą osobę 

> 12 

Papier, metal, tworzywo 
sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe 

1 worek 120 l na dwie osoby na miesiąc 
1 pojemnik 240 l >1 

Szkło 1 pojemnik 120 l >1 
1 worek 80 l na dwie osoby na miesiąc 

 
- zabudowa wielorodzinna 

 

 Ilość pojemników lub 
worków  

Liczba osób 
zamieszkujących 
w nieruchomości 

Zmieszane odpady 
komunalne 

1 pojemnik 1100 l ≤ 55 
20 l pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 55 

Odpady zielone i ulegające 
biodegradacji 
 

1 pojemnik 1100 l ≤ 55 
20 l pojemności pojemników 
na każdą osobę 

> 55 

Papier, metal, tworzywo 
sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe 

1 pojemnik 1100 l ≤ 110 
10 litrów pojemności 
pojemników na każdą osobę 
do 110 osób oraz 5 litrów 
pojemności pojemników 
na każdą osobę ponad 110 
osób 

> 110 

Szkło 1 pojemnik 1100 l ≤ 110 
10 litrów pojemności 
pojemników na każdą osobę 
do 110 osób oraz 5 litrów 

>110 



pojemności pojemników 
na każdą osobę ponad 110 
osób 

 

2) Odpady zbierane w sposób nie selektywny: 
 
- zabudowa jednorodzinna: 

Ilość pojemników lub 
worków  

Liczba osób 
zamieszkujących 
w nieruchomości 

1 pojemnik 120 l 1-2 
2 pojemniki 120 l lub 1 
pojemnik 240 l 

3-4 

60 litrów pojemności 
pojemników na każdą osobę 

>4 

 

- zabudowa wielorodzinna: 

Ilość pojemników lub 
worków  

Liczba osób 
zamieszkujących 
w nieruchomości 

1 pojemnik 1100 l ≤ 37 
30 litrów pojemności 
pojemników na każdą osobę 

> 37 

 


