
UCHWAŁA NR XXVIII/218/2017
RADY GMINY TOMICE

z dnia 25 sierpnia 2017 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, 

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 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Rada Gminy Tomice uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, 
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, Gmina Tomice świadczyć będzie następujące usługi:

1) odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie;

2) odbierania z nieruchomości odpadów papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, oraz popiołu, umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w ilości, o której mowa w pkt 3;

3) wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej (wyłącznie w przypadku 
nieustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów) w worki umożliwiające gromadzenie 
popiołu z kotłów i palenisk domowych oraz worki koloru:

a) niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”, umożliwiających gromadzenie odpadów z papieru, w tym 
tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,

b) żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, umożliwiających gromadzenie odpadów 
z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych oraz odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali,

c) zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”, umożliwiających gromadzenie odpadów ze szkła, w tym 
odpadów opakowaniowych ze szkła,

d) brązowego, oznaczonych napisem „Bio”, umożliwiających gromadzenie odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w ilości:

- 2 worków na każdą ww. frakcję odpadów o pojemności 0,12 m3 (120 l)/nieruchomość w ramach 
pakietu startowego,

- według zapotrzebowania każdorazowo podczas odbierania odpadów z nieruchomości w takiej ilości 
jaka zostanie wystawiona do odebrania,

- według zapotrzebowania do pobrania w siedzibie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub 
w siedzibie Gminy Tomice;

4) odbierania z nieruchomości jeden raz w roku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
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5) przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
zwanym dalej PSZOK:

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna
i wielolokalowa

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe
w każdej ilości

odpady zielone

5 worków x 0,12 m3 (120 l) / 
nieruchomość/ m-c

w okresie od 1 maja do 
31 listopada

zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony 5 szt./nieruchomość/rok

odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne 0,5 Mg/nieruchomość/rok

2. Worki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 będą jednorazowo dostarczone właścicielom nieruchomości 
w pakiecie startowym.

3. Odpady zielone, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości większej niż określona 
w ust. 1 pkt 5, będą przyjmowane w PSZOK za dodatkową opłatą.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbierania odpadów
odpady komunalne zbierane nieselektywnie 1 raz w miesiącu

papier, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, szkło, popiół 1 raz w miesiącu

w okresie od 1 kwietnia do 31 października
1 raz na 2 tygodnieodpady ulegające biodegradacji,

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w okresie od 1 listopada do 31 marca
1 raz w miesiącu

meble i inne odpady
wielkogabarytowe 1 raz w roku

2. Szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 
określi przedsiębiorca odbierający odpady.

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, zostanie podany do wiadomości mieszkańcom poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej Gminy Tomice oraz doręczony właścicielom nieruchomości przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady.

§ 4. 1. W PSZOK przyjmuje się odpady komunalne na następujących warunkach:

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

2) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło przyjmuje się w workach 
udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przedsiębiorcę prowadzącego PSZOK;

3) odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmuje się w workach udostępnionych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego PSZOK;

4) przeterminowane leki i chemikalia przyjmuje się w opakowaniach lub szczelnych, nieuszkodzonych 
(nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju zgromadzonych w nich odpadach.

2. W PSZOK nie przyjmuje się następujących odpadów:

1) odpadów budowlanych zawierających azbest, smołę, papę;

2) szyb samochodowych, szkła hartowanego i zbrojeniowego;

3) części samochodowych;

4) odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej.
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3. Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy
Tomice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty aktualny wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz terminy i godziny otwarcia PSZOK.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciele nieruchomości mogą w terminie 
trzech dni roboczych od wystąpienia nieprawidłowości, zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług – 
w pierwszej kolejności  do wykonawców usług, a w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usług do 
Urzędu Gminy Tomice:

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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 7. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2016 r. poz.  4122).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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