
UCHWAŁA NR XXII.157.2013
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 
oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Gminy Domaszowice po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora 
Sanitarnego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2013 r., poz. 430 i 669) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §3 w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) „papier i makulatura – w osobnym pojemniku lub worku,”;

b) „tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku lub worku,”

c) „szkło - w osobnym pojemniku lub worku,”

d) „odpady zielone – w osobnym worku,”

e) „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym worku;”

2) w § 8: 

a) w ust.1: 

- pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) właściciel nieruchomości oblicza ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, która jest iloczynem: liczby osób korzystających i średniej ilości wytwarzanych 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych podanej w załączniku do uchwały w tabeli 
określającej średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Domaszowice w kolumnie 4 i 5, odpowiednio dla sposobu zbierania odpadów,”,

- skreśla się pkt 4) i 5);

b) w ust.2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) ustalona minimalna pojemność każdego pojemnika przeznaczonego do zbierania ww. odpadów jest 
równa połowie minimalnej pojemności pojemników, kontenerów przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych w załączniku do uchwały w tabeli 
określającej średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Domaszowice w kolumnie 5.”;

3) w §14: 

a) w ust.1 

- pkt a) otrzymuje brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,”,
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- dodaje się pkt e) w brzmieniu: 

„e) odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.”;

4) załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XXII.157.2013 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 marca 2013 r. 

Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Domaszowice 

L.p. Rodzaj nieruchomości (źródło 
wytwarzania odpadów 

komunalnych) 

jednostka charakteryzująca 
źródło wytwarzanych 

odpadów 

średnia ilość 
wytwarzanych odpadów 

komunalnych 
w ciągu 1 miesiąca 

[litry/miesiąc] 

SELEKTYWNE 
ZBIERANIE 

średnia ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych 

w ciągu 1 miesiąca [litry/ 
miesiąc] 

NIESELEKTYWNE 
ZBIERANIE 

1 2 3 4 5 

1. nieruchomość zamieszkała na zamieszkującego do  46 do  64
na ucznia/ dziecko do 4 do  4

2. uczelnie, szkoły, przedszkola, 
żłobki na pracującego do 14 do  20

na łóżko do 20 do  28
3. hotele i inne placówki 

całodziennego pobytu na pracującego do 14 do 20
na 1m2 powierzchni handlowej do 4 do 4

4. lokale handlowe 
na pracującego do 14 do 20
na 1 miejsce konsumpcyjne do 20 do 28

5. lokale gastronomiczne 
na pracującego do 14 do 20
na punkt handlowy do 52 do 80

6. urządzone targowiska, hale 
targowe, giełdy na pracującego do 14 do  20

7. ogródki działkowe, zieleńce i parki na każdą działkę do 10 do 14
na miejsce na widowni do 2 do 28. instytucje kultury, posiadające sale 

widowiskowe na pracującego do 14 do 20
9. cmentarz na miejsce grzebalne do 4 do 4
10. domki letniskowe, kempingi na 1 m2 do 4 do 4
11. wszystkie inne niż wyżej wymienione: 

- pomieszczenia biurowe, w tym 
instytucje i urzędy na pracującego do 14 do 20

- punkty handlowe i usługowe poza 
lokalem (kiosk) na pracującego do 14 do  20

- rzemiosło i zakłady wytwórcze, 
działalność gospodarcza na pracującego do 14 do  20

- 
instytucje kultury, nie posiadające 
sal widowiskowych, w tym m.in.: 
biblioteki 

na pracującego do 14 do  20

- obiekty sportowe, w tym m.in. 
hale sportowe, korty tenisowe  itp.. na pracującego do 14 do 20
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