
UCHWAŁA NR XLI/275/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 17 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339), po 
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/186/2013 Rada Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. §3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi 
uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom 
prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazanie 
odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.”.

2. W § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: " Zobowiązuje się właścicieli 
nieruchomości do wymiany pisaku z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające 
zakażeniami chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi, minimum 
1 x rok, po sezonie zimowym" 

3. §7 otrzymuje brzmienie: . „§ 7.1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów stałych na terenie 
Gminy: 

1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności od 80 l do 1100 l; 

2) kontenery o pojemności: 2,5 m3, 5 m3, 7 m3, 9 m3; 

3) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l; 

4) pojemniki na odpady segregowane o pojemności od 110 l do 1100 l; 

5) worki o pojemności od 80 l do 120 l; 

6) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3; 

7) big-bagi o przeznaczeniu i pojemności dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów; 

8) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

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

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

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło; 

3) 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 papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 
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2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło; 

3) brązowym, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

4. Pojemniki, kontenery lub worki na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać oznaczenia 
określające frakcję zbieranych w nich odpadów. 

5. Pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania określone w ustawie 
o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniach i normach zharmonizowanych, o których mowa w tej 
ustawie.”

4. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez 
Gminę, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firmy w ramach 
odrębnej umowy”.

5. w §12 wykreślony zostaje ust. 5 

6. § 14 otrzymuje 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, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe- w osobnym pojemniku lub 
worku; 

b) szkło- w osobnym pojemniku lub worku; 

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

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

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) papier, 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. Zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i zabudowie wielorodzinnej dopuszczalne jest 
połączenie następujących frakcji odpadów: żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów oraz 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - w osobnym pojemniku. 

3. Papier, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe szkło, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
opony, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny właściciele 
nieruchomości zamieszkałych oraz mieszkańcy tych nieruchomości mogą dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny powinny być przekazywane do odbioru zgodnie z harmonogramem. 

5. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach 
ustawionych w aptekach.”.
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7. § 15 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, ustawione na tych terenach pojemniki 
powinny być systematycznie opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 
przepełnienia, z zastrzeżeniem ust.2 

2. Kosze uliczne ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być 
opróżniane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie”.

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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