
PRoJEKT

UcHWAŁA
NR

RADY GMlNY TARNÓW OPOLSKI
z dnia .........,..........r.

w sPrawie okreŚIenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odPadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczonąprzez właŚcicie!a nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunatnymi l
sPosób Świadczenia usług przez punkt selekĘwnego zbierania odpadów komunalnych.

Na Podstawie art, ].8 ust. 2 pkt 15 oraz art,40 ust. 7 i 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2ol7 r., poz. 1,875) oraz art. 6 r ust, 3 i 3a-3d ustawy z dnia 13
wrzeŚnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U, z2017 r. poz. 1289), po
zaoPiniowaniu Projektu uchwały przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w opolu,
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 i

sPosób Świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. OkreŚla się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcY, oPłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
1) PozostałoŚci po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne;
2) od pady komuna le zbierane selektywnie, obejm ujące:

a) papier;
b) szkło;
c) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale;
d) odPady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i inne bioodpady;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f) zuŻYte oPony - w ilości do 4 szt. opon na jedno gospodarstwo domowe na jedną

zbiórkę odpadów;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
h) ŻuŻle, Popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny - wyłącznie

pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi.
2. W zamian za uiszczaną opłatę przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
oPłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów
Komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą w sposób wskazany w § 4 następujące frakcje odpadów:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2| przeterminowane leki i chemikalia;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4| Eruz, odPadY budowlane i rozbiórkowe wyłącznie z prowadzenia drobnych prac

niewYmagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót
oraz w ilości nie przekraczającej 300 kilogramów rocznie na mieszkańca;

5) inne odPady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Ustala się częstotliwoŚć odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) zabudowa jednorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne - co dwa tygodnie;



papier - co pięć tygodni;
metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe - co cztery tygodnie;
szkło białe i kolorowe - co dziesięć tygodni;
biodegradowalne i odpady zielone w okresie od maja do października - co trzy tygodnie;
żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny - wyłącznie
pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi w okresie od listopada do
kwietnia - co dwa tygodnie.

2) zabudowa wielorodzinna:
a) zmieszane odpady komunalne - co tydzień;
b) papier - co pięć tygodni;
c) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
d) szkło białe i kolorowe - co cztery tygodnie;
e) biodegradowalne i odpady zielone w okresie od maja do października - co dwa tygodnie;
0 żużle, popioĘ paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny - wyłącznie

pochodzące z palenisk i kotłów opalanych paliwami staĘmi w okresie od listopada do
kwietnia - co dwa tygodnie.

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 w Tarnowie Opolskim 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 Gm inie Tarnów Opolski zwa ny da lej,,punktem":

r.) punkt przyjmuje odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po
okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) transport odpadów do wskazanego przez Gminę Tarnów Opolski Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt;

3) 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;

4) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość
dostarczonych odpadów, ich zgodność z przyjmowanymi frakcjami w pszok;

5) 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

b)

c)

d)

e)

f)



Przejmuje Gmina Tarnów oPolskijako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaŚcicieli nieruchomoŚci, lloŚĆ pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych
PrzYsługujące właŚcicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy została określona wzałączniku do niniejszej uchwały.
§ 6' 1, Zgłoszenia PrzYPadków niewłaŚciwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającegoodPadY komunalne lub Przez Prowadzącego punkt selektywnego obierania odpadów komunalnychdokonywane przez właścicieli nieruchomości będą prrylro*.ne w siedzibie urzędu Gminy wTarnowie opolskim, 46-050 Tarnów opolski, ul. Dwoicow. o luo pod nr tel,77 46 40 87g lub tel. 7746 44 282 lub na adres mailowY odPadY@tarnowopolski.pl, w godzinach urzędowania podanych nastronie internetowej gm iny www.ta rnowopolski.pl.
2, Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości podaje w szczególności:1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub numer telefonu osoby zgłaszającej niewłaściweświadczenie usługi;
2) opis niewłaściwego świadczenia usługi;
3) adres nieruchomoŚci, z której usługa jest świadczona w sposób niewłaściwy, w przypadku gadydotyczy to usługi odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkanej.

§ 7, Tracą moc uchwaĘ: nr Vlll/66/201,5 Rady Gminy Tarnów opolski z dnia 29 czerwca 2015 r. wsPrawie okreŚlenia szczegółowego sPosobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraniaodPadów komunalnYch od właŚcicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną Przez właŚciciela nieruchomości opłatę za gJspodarowanie odpadami komunalnymi, nrxll/86/2o75 RadY GminY Tarnów opolski z dnia z listopaja 2075 r. zmieniającą uchwalę w sprawieokreŚlenia szczegółowego sPosobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnYch od właŚcicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczonąprzez właściciela nieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8, Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójiowi Gminy Tarnów opolski.
§ 9' Uchwała wchodzi w ŻYcie po upiywie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego.



Załącznik do uchwały nr ........................
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia

llość pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych przysługujące właścicielom
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od ilości osób zamieszkujących
nieruchomości.

].) Odpady zbierane w sposób selektywny:

- za budowa jed norodzinna:

llość pojemników lub worków Liczba osób
zamieszkujących
w nieruchomości

Zmieszane odpady
komunalne

1poiemnik 120l 1-3

2 pojemniki 120l lub 1
poiemnik 240 l

4-9

25 litrów pojemności
poiemników na każdą osobę

>9

Odpady zielone i

ulegające biodegradacji
1 poiemnik 12O l 1-12

1"0litrów pojemności na każdą
osobę

>12

Metale itworzywa
sztuczne oraz
opakowania
wielomateriałowe

]. worek 120 l na dwie osoby na miesiąc

1 pojemnik 24O l >]"

Szkło 1 poiemnik 120l >1

1worek 80 l na dwie osoby na miesiąc

Papier 1 pojemnik 120 l 7-72

- zabudowa wielorodzinna

llość pojemników lub worków Liczba osób
zamieszkujących
w nieruchomości

Zmieszane odpady
komunalne

1 poiemnik 1100l ś55
20 l pojemności pojemników
na każdą osobe

>55

Odpady zielone i

ulegające biodegradacji
1 poiemnik 1100l <55
20 l pojemności pojemników
na każda osobe

>55

Metal itworzywa
sztuczne oraz
opakowania
wielomateriałowe

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

> 110

Szkło 1 poiemnik 1100 l ś 110



10litrów pojemności
pojemników na każdą osobę
do 110 osób oraz 5 litrów
pojemności pojemników
na każdą osobę ponad 110
osób

nik 1100 l

15 litrów pojemności
pojemników na każdą osobę
do 110 osób oraz 5 litrów
pojemności pojemników
na każdą osobę ponad 110
osób

2) Odpady zbierane w sposób nie selektywny:

- zabudowa jednorodzinna:

- zabudowa wielorodzinna :

3) pojemnikiogólnodostępne

llość pojemników lub worków Liczba osób
zamieszkujących
w nieruchomości

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

pojemnik 240 l

3-4

60litrów pojemności
pojemników na każdą osobę

>4

llość pojemników lub worków Liczba osób
zamieszkujących
w nieruchomości

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

>37

llość pojemników Liczba osób
zamieszkujących
w miejscowości
zgłoszonych w
d e kla ra cia ch

1 pojemnik 1100l

>110

Pa pier
< 110
>1_10

Papier ś 1000



uzasadnienie

Zmiana uchwały związana jest z koniecznością dostosowania zapisów, które zostały
wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 201,6r, (Dz. U. z2077
r. poz, 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów.
Powyższa uchwała ujednolica wcześniejszą uchwałę oraz wprowadza zasady dotyczące
selektywnej zbiórki papieru na terenie Gminy Tarnów Opolski.
Proponowane zmiany są pozytywne z punktu widzenia mieszkańców Gminy Tarnów opolski.
Uchwała w sprawie ustalenia 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 jest podstawą dalszych działań mających na celu udoskonalenie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tarnów Opolski
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest prawnie i merytorycznie
uzasadnione.


