
UCHWAŁA NR XIV/141/2019
RADY GMINY TOMICE

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a – 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Rada Gminy Tomice 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych ;

2) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym od właścicieli nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – pod warunkiem prowadzenia w części lokalu mieszkalnego tylko 
obsługi biurowej działalności gospodarczej, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) Selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

b) szkło i opakowania ze szkła,

c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,

d) metale i opakowania z metali,

e) odpady opakowanie wielomateriałowe,

f) bioodpady;

g) popiół.

2) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane są następujące rodzaje 
odpadów komunalnych:

1) Selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

b) szkło i opakowania ze szkła,

c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,

d) metale i opakowania z metali,

e) odpady opakowanie wielomateriałowe,
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f) popiół.

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady o których w § 
2 ust. 1 odbierane są w każdej ilości.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
odpady o których w § 2 ust. 2 odbierane są w ilości określonej w deklaracji złożonej przez właściciela 
nieruchomości.

3. W przypadku przygotowania do odbioru większej ilości odpadów komunalnych, tzn. ponad ilość 
określoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości obowiązany jest do złożenia nowej deklaracji uwzględniającej powstałą nadwyżkę odpadów.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot odbierający 
odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki koloru:

1) niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”, służące do gromadzenia odpadów z papieru i tektury oraz 
odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

2) zielonego, oznaczone napisem „Szkło”, służące do gromadzenia odpadów ze szkła i odpadów 
opakowaniowych ze szkła;

3) żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, służące do gromadzenia odpadów z tworzyw 
sztucznych i metali, odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali, oraz odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych;

4) brązowego, oznaczone napisem „Bio”, służące do gromadzenia bioodpadów;

5) szarego, oznaczone napisem „Popiół”, służące do gromadzenia popiołu z budynków ogrzewanych paliwem 
stałym.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą gromadzić popiół z budynków 
ogrzewanych paliwem stałym we własnych pojemnikach na popiół, spełniających wymagania określone 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot odbierający odpady 
komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w worki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-4, lub właściciele tych nieruchomości zapewnią na własny koszt pojemniki na odpady 
selektywnie zbierane, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Tomice, w tym określone w ust. 1 wymagania w zakresie kolorystyki i oznakowania.

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot odbierający odpady 
komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, w worki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 lub właściciele tych nieruchomości zapewnią na 
własny koszt pojemniki na odpady selektywnie zbierane, spełniające wymagania określone w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice, w tym określone w ust. 1 wymagania w zakresie 
kolorystyki i oznakowania.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, odbierając odpady selektywnie zbierane w workach (papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne, bio i popiół) zastępuje odbierane worki nowymi na zasadzie „worek za worek”.

§ 5. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych właściciele nieruchomości 
zapewniają na własny koszt:

1) pojemniki lub kontenery,

2) worki w kolorze czarnym, w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi, wynikającymi np. 
z oddalenia nieruchomości od ustalonej trasy przejazdu pojazdu podmiotu odbierającego odpady 
komunalne, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Tomice.

§ 6. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym 
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – pod warunkiem 
prowadzenia w części lokalu mieszkalnego tylko obsługi biurowej działalności gospodarczej, odbywa się 
z następującą  częstotliwością:
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1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół: od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 
miesiąc;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpad komunalny: od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych:

a) w okresie od kwietnia do października  – nie rzadziej niż raz na tydzień;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, odbywa się z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpad komunalny:

a) w okresie od kwietnia do października  – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół - nie rzadziej 
niż raz na miesiąc;

3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne może odbywać się z częstotliwością określoną w deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości, jednak odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
i bioodpadów nie może odbywać się rzadziej, niż jest to wskazane w ust. 2 pkt. 1 lit. a-b.

4. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, odbywa się z częstotliwością określoną dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne.

5. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbywa się nie rzadziej 
z częstotliwością wskazaną w ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Harmonogram odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1-4, zostanie podany do wiadomości publicznej 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice i dostarczony właścicielom nieruchomości przez podmiot 
odbierający odpady komunalne.

§ 7. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zwanym dalej „PSZOK”, przyjmowane są każde ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, następujących 
rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

2) szkło i opakowania ze szkła;

3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

4) metale i opakowania z metali;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe ;

6) przeterminowane leki;

7) odpady higieniczne tj. 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 igieł i strzykawek.
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8) chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach (m.in. 
farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje 
odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe,

12) odpady tekstyliów i odzieży.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości, wytworzonych na 
terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) zużyte opony – do 5 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 
t/rok/nieruchomość;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tj. pochodzące z remontów 
prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości)– w postaci gruzu i odpadowych materiałów 
ceramicznych – do 0,5 t/rok/nieruchomość;

3. Za odpady, o których mowa w ust. 2, w ilości przekraczającej limity wskazane w ust. 2 pkt 1-2 pobierana 
będzie opłata w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Tomice.

4. Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają na własny koszt.

§ 8. 1. Odpady przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich 
selektywne odebranie do pojemników zlokalizowanych w PSZOK.

2. Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami ani nimi zanieczyszczone.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu przyjmowane są do PSZOK wyłącznie w specjalnych 
workach Big-Bag lub kontenerach, przeznaczonych do gromadzenia gruzu, udostępnionych za odpłatnością 
przez PSZOK na wniosek właściciela nieruchomości.

4. Wszystkie, przyjmowane na PSZOK, odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać zważone na 
legalizowanej wadze.

5. Odpady wymagające opakowania i odpady płynne przyjmowane są do PSZOK wyłącznie w szczelnych, 
nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich 
identyfikację.

6. Odpady przyjmowane są przez pracownika obsługującego PSZOK.

7. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

1) zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK rodzaju dostarczonych odpadów;

2) sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów;

3) ważenie odpadów;

4) zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia 
odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpady, adres 
nieruchomości, z której pochodzą odpady, upoważnienie od właściciela nieruchomości dotyczące oddania 
w jego imieniu odpadów do PSZOK.

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym 
przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem.

9. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

1) jeśli dostarczone odpady są nieposegregowane(zmieszane);

2) jeśli dostarczane odpady nie są wymienione w § 7;

3) jeśli dostarczane odpady zawierają części samochodowe, szkło hartowane i zbrojeniowe;

4) jeśli dostarczane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierają azbest, smołę lub papę;
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5) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych;

6) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności 
gospodarczej lub rolniczej;

7) odmowy okazania dowodu osobistego lub podania danych, o których mowa w ust. 7 pkt 4.

§ 9. 1. Wójt Gminy Tomice udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tomice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o:

1) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tomice;

2) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Tomice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania;

3) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy 
z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wskazaniem rodzajów przyjmowanych 
przez nie odpadów;

5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1895);

6) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych 
lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

§ 10. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający 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.

2. W pierwszej kolejności zgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 nastąpić powinno do 
wykonawców usług, a w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usługi do Urzędu Gminy Tomice.

3. Kierowane do Urzędu Gminy Tomice zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 , dokonywane mogą być:

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

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLI/343/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 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 (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2018 r. poz. 7226).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Adamik
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