
UCHWAŁA NR XVII/124/2016
RADY GMINY TOMICE

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Tomice zapewnia odbiór i zagospodarowanie każdej zebranej ilości odpadów komunalnych 
wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na zasadach określonych 
w uchwale Rady Gminy Tomice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tomice oraz w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania w zakresie sposobu przygotowania odpadów komunalnych do odbioru określa uchwała 
Rady Gminy Tomice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.

§ 3. Uprawniony przedsiębiorca w zakresie gospodarki odpadami, z którym Gmina Tomice podpisała 
umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zwane dalej „PSZOK”, nie przyjmują odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

§ 4. Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez uprawnionego przedsiębiorcę, o którym mowa 
w § 3 niniejszej uchwały, z nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy;

2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – pod warunkiem prowadzenia 
w części lokalu mieszkalnego tylko obsługi biurowej działalności gospodarczej.

§ 5. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne odbierane są z miejsca zlokalizowanego przed 
posesją, na trasie przejazdu pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, a w przypadku 
nieruchomości oddalonych od ustalonej trasy, właściciele nieruchomości obowiązani są do wystawienia 
przygotowanych do odbioru odpadów na pobocze najbliżej położonej drogi dojazdowej (ulicy), w miejsce nie 
powodujące zagrożenia dla ruchu drogowego;

2. W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z altan śmietnikowych lub 
innych miejsc ich gromadzenia.

§ 6. 1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie 
ustalonym przez Gminę Tomice z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

2. Harmonogram odbioru odpadów jest dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tomicach.

§ 7. Właściciel nieruchomości w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, 
zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do kontenerów, pojemników i worków 
z odpadami, o których mowa w § 8 pkt 1-5, oraz do odpadów, o których mowa w § 8 pkt 6-7, wystawionych 
w miejscach określonych w § 5 do godziny 7:00 w dniu odbioru.

§ 8. Odbiór odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sposób określony w  § 5, obejmuje:

1) zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;

2) papier i tekturę;

3) szkło;

4) tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi;
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5) popiół;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

§ 9. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, jest obowiązany do dostarczenia 
właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 8 pkt 2-5, w liczbie gwarantującej zaspokojenie potrzeb w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

§ 10. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w § 8, odbywa się z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  – nie rzadziej niż raz na 
miesiąc, z tym że od maja do września nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;

2) selektywnie zebrane odpady komunalne, wymienione w pkt 2-5 – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz na rok;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na rok.

§ 11. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w PSZOK przyjmowane są w każdej ilości, z zastrzeżeniem limitów określonych
w ust. 2, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny 
następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne wraz metalami i opakowaniami wielomateriałowymi;

4) przeterminowane leki;

5) chemikalia;

6) zużyte opony;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości,
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) ograniczenie ilości przekazywanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady 
komunalne, do 0,5 Mg na rok z danej nieruchomości;

2) ograniczenie ilości przekazywanych odpadów zielonych do 5 worków o pojemności 120 l  w ciągu 
miesiąca z danej nieruchomości.

3. Przed przekazaniem odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości powinni przedstawić potwierdzenie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni kwartał.

4. Potwierdzenie przyjęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez wpis 
do rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów w celach sprawozdawczych i kontrolnych.

5. W PSZOK przyjmuje się odpady komunalne na następujących warunkach:

1) odpady należy dostarczyć w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie;

2) odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmuje się wyłącznie w workach udostępnionych 
przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały;

3) odpady wymagające opakowania, odpady płynne przyjmuje się wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych 
(nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju zgromadzonego w nich odpadu.

6. Odpady komunalne dostarczone w ilości przekraczającej limit określony w ust. 2, przyjmuje się 
odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjmowania odpadów przez PSZOK.

7. W PSZOK nie przyjmuje się następujących odpadów:
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1) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;

2) odpadów budowlanych zawierających azbest, smołę, papę;

3) szyb samochodowych, szkła hartowanego i zbrojeniowego;

4) części samochodowych;

5) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji;

6) odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej.

8. Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Tomicach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty aktualny wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, regulaminy funkcjonowania, dni i godziny otwarcia PSZOK.

§ 12. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
PSZOK, w terminie trzech dni roboczych od wystąpienia nieprawidłowości:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51;

2) telefonicznie na numer telefonu: (33) 823 35 98 w. 15;

3) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: odpady.gmina@tomice.pl,;

4) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXI/180/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013 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 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2013 r. poz. 1094, z późn. zm.).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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