
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXI/180/2013 

RADY GMINY TOMICE 

z dnia 25 stycznia 2013 roku 

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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada 

Gminy Tomice uchwala, co następuje:   

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomice, na których zamieszkują 

mieszkańcy, oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę odbierane są:  

1) odpady komunalne surowcowe (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) 

– w każdej ilości;  

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;  

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyte opony – w każdej ilości;  

4) odpady komunalne zmieszane, pozostałe po wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów 

o których mowa w pkt 1, 2 i 3 – miesięcznie w ilości:  

a) z nieruchomości zamieszkanej przez 1-2 osoby – 140 l,  

b) z nieruchomości zamieszkanej przez 3-4 osoby – 280 l,  

c) z nieruchomości zamieszkanej przez 5-6 osób – 420 l,  

d) z nieruchomości zamieszkanej przez więcej niż 6 osób – dodatkowo 140 l na każde kolejne 2 osoby;  

5) odpady komunalne niesegregowane – w ilości określonej w pkt 4.  

§ 3. Odpady komunalne zmieszane i niesegregowane, wytworzone w większej ilości niż przewidują to 

normatywy ustalone w § 2 pkt 4, są odbierane na indywidualne zgłoszenia za dodatkową opłatą.  

§ 4. Wymagania w zakresie sposobu przygotowania i przekazywania odpadów komunalnych do odbioru 

określają przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.  
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§ 5. 1. Odpady komunalne surowcowe i zmieszane są odbierane bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości, zgodnie z harmonogramem wywozu – raz w miesiącu.  

2. Odpady komunalne niesegregowane są odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zgodnie 

z harmonogramem wywozu – raz w miesiącu.  

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe są odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, 

zgodnie z harmonogramem wywozu – raz w roku.  

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1-3, mogą być odbierane na indywidualne zgłoszenia za 

dodatkową opłatą – ze zwiększoną częstotliwością.  

§ 6. 1. Usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania zebranych odpadów, świadczona będzie przez podmiot wyłoniony w trybie zgodnym 

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 

z późn. zm.).  

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany opracować i dostarczyć każdemu właścicielowi 

nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, uwzględniający częstotliwość odbioru odpadów 

określoną w § 5 ust. 1-3.  

§ 7. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz przeterminowane leki i chemikalia są 

odbierane od właścicieli nieruchomości w mobilnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

lub podczas organizowanych zbiórek, co najmniej raz na rok.  

2. Zużyte baterie i akumulatory są odbierane w punktach zbiórek zorganizowanych w szkołach na terenie 

Gminy Tomice oraz w budynku Urzędu Gminy.  

§ 8. Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości:  

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice – harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których 

mowa w § 5 ust. 1-3;  

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice i w sposób zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości – 

termin i miejsca odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 1.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.  

§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości:  

1) na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Tomice,  

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.   

 Przewodniczący Rady Gminy  

Zygmunt Szymczak 
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