
UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.2)) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące rodzaje 
odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne tj.: 

a) papier, 

b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) bioodpady, jeżeli na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym nie jest prowadzone 
kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy przydomowego kompostownika, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony w limicie do 4 sztuk na nieruchomość/ 
lokal użytkowy na rok, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy własnym transportem dostarczają odpady komunalne zebrane  w  sposób  
selektywny  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych w Kotorzu Małym, zwanym dalej 
PSZOK. Rodzaje i ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Gmina Turawa przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do 
zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności, określonej w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Turawa, określonym odrębną uchwałą. 

4. Utrzymanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właścicieli nieruchomości. 

§ 2. 1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie  
z następującą częstotliwością: 

1) zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) zabudowa jednorodzinna - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Selektywnie zbierane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 
metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach / pojemnikach lub 
pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są zgodnie z następującą 
częstotliwością: 

 
1) Zmiany teksu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany teksu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648, 2151. 
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1) zabudowa wielorodzinna, odpady odbierane są: 

a) w pojemnikach koloru niebieskiego z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym odpady z tektury, 
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury nie rzadziej niż raz na cztery 
tygodnie, 

b) w pojemnikach koloru żółtego z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

c) w pojemnikach koloru zielonego z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła kolorowego i bezbarwnego nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

2) zabudowa jednorodzinna, odpady odbierane są: 

a) w workach/pojemnikach koloru niebieskiego z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym odpady 
z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury nie rzadziej niż raz na 
dwanaście tygodni, 

b) w workach/pojemnikach koloru żółtego z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

c) w workach/pojemnikach koloru zielonego z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego nie rzadziej niż raz na osiem tygodni. 

3. Bioodpady gromadzone w workach/pojemnikach koloru brązowego odbierane są zgodnie z następującą 
częstotliwością: 

1) zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 
nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w pozostałym okresie; 

2) zabudowa jednorodzinna - dla nieruchomości, które nie zadeklarowały posiadania i zagospodarowania 
bioodpadów w przydomowych kompostownikach, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 
kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w pozostałym okresie. 

4. Gmina nie odbiera bioodpadów stanowiących odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości 
zabudowanych jednorodzinnym budynkami mieszkalnymi, którzy  podali w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, dotyczące posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzystających ze zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. 

5. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez Gminę Turawa z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Turawa zawarła umowę 
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od 
których mają one zostać odebrane, m.in. na stronie interentowej Gminy Turawa. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony 
samochodowe lub pojazdów jednośladowych  odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed 
posesji w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz w roku zgodnie  z podanym harmonogramem, dostępnym 
m.in. na stronie interentowej Gminy Turawa. 

7. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane będą 
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kotorzu Małym. 

2. PSZOK otwarty jest co najmniej dwa dni w tygodniu w godzinach wskazanych w Regulaminie PSZOK 
dostępnym na stronie internetowej: www.bip.turawa.pl, www.turawa.pl oraz w siedzibie PSZOK. 

3. Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady określone w załączniku do niniejszej uchwały, 
wyłącznie od mieszkańców gminy Turawa. 

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

Id: 783865D1-E761-4C68-AE75-76F61887F447. Podpisany Strona 2



5. Ustala się ograniczenia ilości odpadów odbieranych w PSZOK: 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne w ilości 300 kg na 
nieruchomość /lokal mieszkalny na rok; 

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości 500 kg na nieruchomość 
/lokal mieszkalny na rok; 

3) zużytych opon w ilości do 4 sztuk na nieruchomość / lokal mieszkalny na rok. 

6. PSZOK nie przyjmuje bioodpadów od osoby zwolnionej z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika. 

7. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK oraz godziny jego otwarcia określa Regulamin 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny w Urzędzie Gminy Turawa, na stronie 
internetowej: www.bip.turawa.pl, www.turawa.pl oraz w siedzibie PSZOK. 

§ 4. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego PSZOK: 

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu, 
nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia; 

2) zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, pisemnie, 
telefonicznie (nr telefonu: 77 421 20 12) lub drogą elektroniczną (e-mail: ug@turawa.pl); 

3) zgłoszenie powinno zawierać dane osoby wnoszącej reklamację wraz z jej adresem do korespondencji oraz 
opisem zdarzenia ze wskazaniem terminu (data, godzina) niewłaściwego świadczenia usługi; 

4) w przypadku braku danych kontaktowych wnoszącego reklamację oraz niemożności ich ustalenia, 
reklamacja pozostaje nierozpatrzona; 

5) zgłoszenia wnoszone w sposób określony w pkt 1, rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w terminie 14 dni od zgłoszenia; 

6) w przypadku, gdy załatwienie sprawy wymaga dłuższego okresu czasu zgłaszający zostanie 
poinformowany o innym terminie załatwienia sprawy; 

7) odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej zostało złożone, chyba że składający 
zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w pkt 2. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIX/165/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
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. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/252/2022 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

RODZAJE I ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANYCH  W RAMACH OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Rodzaj odpadu  Charakterystyka  Ilość odpadów  

Tworzywa 
sztuczne  

opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 
plastikowe opakowania po żywności np. jogurtach, 
margarynach, butelki PET, opakowania po kosmetykach, 
płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki 
po owocach, nakrętki  od butelek, plastikowe worki, torebki       
i reklamówki 

bez ograniczeń  

Metale  bez ograniczeń  

Opakowania 
wielomateriałowe  

kartoniki po mleku i sokach bez ograniczeń  

Papier  

opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), 
papier i tektura (makulatura, gazety  i czasopisma, zużyte 
zeszyty i stare książki, katalogi, prospekty, kalendarze, 
papierowe torby na zakupy) 

 bez ograniczeń  

Szkło  opakowania szklane bez zawartości (m.in. takie jak: słoiki, 
butelki, szklane opakowania po kosmetykach) bez ograniczeń  

Bioodpady  

odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (skoszona 
trawa, liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów)  

bez ograniczeń - 
dla mieszkańców, 

którzy nie 
zadeklarowali 

przydomowego 
kompostowania 

bioodpadów 

Meble i inne 
odpady 

wielkogabarytowe 

meble, meblościanki, meble tapicerowane, łóżka, materace            
z łóżek, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, biurka 300 

kg/nieruchomość/rok  

Odpady 
budowlane i 
rozbiórkowe  

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, odpadowa 
papa, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  
i 17 06 03 powstałe w trakcie prac budowlanych, 
rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych 
w gospodarstwach domowych indywidualnie  przez 
mieszkańców, a także okna, drzwi, wanny, brodziki, ubikacje, 
umywalki 

500 
kg/nieruchomość/rok  
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Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny  

lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne (np.: pralki, piekarniki, 
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, telefony 
komórkowe, telefony stacjonarne, aparaty fotograficzne, 
maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, monitory, 
telewizory, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory, 
grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 
żelazka, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, 
inne urządzenia kuchenne, zabawki zasilane baterią lub 
podłączane do prądu) 

bez ograniczeń  

Zużyte opony  opony z samochodów osobowych i jednośladów  4 szt./nieruchomość/  
rok  

Odpady 
niebezpieczne  

rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony 
roślin, farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze      
i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty 
zawierające substancje niebezpieczne oraz inne niż 
wymienione w 20 01 29,   

bez ograniczeń  

Zużyte baterie  i 
akumulatory  baterie i akumulatory  bez ograniczeń  

Przeterminowane 
leki i chemikalia  leki inne niż wymienione w 20 01 31  bez ograniczeń  

Odpady 
wytworzone  

podczas iniekcji 
domowych  

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki 

bez ograniczeń  

Odzież, tekstylia  odzież i tekstylia (ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki 
niezanieczyszczone smarami)  bez ograniczeń  
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