
UCHWAŁA NR XXXIX/295/2017
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie                                     
Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), w związku 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/186/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski ze zm. 
wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXI/194/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Tarnów Opolski i uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski nr XLI/275/2014 z dnia 17 marca 
2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Tarnów Opolski wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust 2 i 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Dla poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie należy zastosować pojemniki 
o odpowiednich kolorach:

1) żółtym, z przeznaczeniem na metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) niebieskim, z przeznaczeniem na papier;

3) zielonym, z przeznaczeniem na szkło;

4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

3. Dla poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie należy zastosować worki 
o odpowiednich kolorach:

1) żółtym, z przeznaczeniem na metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) niebieskim, z przeznaczeniem na papier;

3) zielonym, z przeznaczeniem na szkło;

4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.”;

2) w § 12 ust 3 tiret 1 zastępuje się słowo „makulatura” słowem „papier”;

3) § 14 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru 
wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) papier - w osobnym pojemniku lub worku;

b) metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w osobnym pojemniku 
lub worku;
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c) szkło - w osobnym pojemniku lub worku;

d) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku lub 
worku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy 
pomocy kompostownika przydomowego;

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- w osobnym pojemniku,

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) papier - w osobnym pojemniku;

b) metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe- w osobnym pojemniku;

b) szkło- w osobnym pojemniku;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji- w osobnym pojemniku;

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- w osobnym pojemniku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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