
UCHWAŁA NR XIV/130/2020
RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Tomaszów 
Lubelski 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 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 
po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Rada Gminy Tomaszów 
Lubelski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 2. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy 
Tomaszów Lubelski, odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do PSZOK odpady komunalne określone w § 5 
ust. 1.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące rodzaje odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) odpady zebrane selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe);

3) bioodpady;

4) popiół z palenisk domowych;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-4 muszą być zbierane w odpowiednich pojemnikach lub workach, 
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.

3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 określa załącznik do niniejszej 
uchwały.

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Tomaszów Lubelski z podmiotem odbierającym odpady.
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5. Harmonogram odbioru odpadów zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Tomaszów 
Lubelski www.tomaszowlubelski.pl . 

6. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom 
przedsiębiorcy odbierającego odpady.

7. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki oraz worki przed wejściem na teren 
nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa 
z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane sprzed 
nieruchomości.

§ 4. 1. Gmina Tomaszów Lubelski przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o odpowiednim kolorze i oznakowaniu do 
gromadzenia zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.

2. Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 1 dostarcza przedsiębiorca wykonujący usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Tomaszów Lubelski wybrany w drodze 
zamówienia publicznego.

§ 5. 1. W PSZOK, z zastrzeżeniem § 6, odbierane będą w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski, zebrane w sposób 
selektywny niżej wymienione odpady komunalne:

1) papier,

2) tworzywa sztuczne,

3) metale,

4) szkło bezbarwne i kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) popioły z palenisk domowych,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony z gospodarstw domowych (z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz 
z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony),

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia 
drobnych robót we własnym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) tekstylia i odzież,

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki.

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia, o których 
informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.tomaszowlubelski.pl . 

§ 6. Wprowadza się ograniczenie w zakresie odbierania następujących odpadów komunalnych w zamian za 
uiszczoną opłatę:

1) opony w ilości do  4 szt. rocznie z jednej nieruchomości,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg rocznie z jednej nieruchomości.
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§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub przez prowadzącego PSZOK, należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Tomaszowie Lubelskim:

1) osobiście w pokoju nr 5,

2) telefonicznie pod numerem 84 664 30 85 wew. 17,

3) pisemnie na adres Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski.

2. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym 
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego PSZOK, 
nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/159/2016 z 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Babiarz
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Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 17 stycznia 2020 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rodzaj odpadu Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielolokalowa

w okresie od kwietnia do 
października 1 raz na 

2 tygodnie

w okresie od kwietnia do 
października 

1 raz na tydzieńOdpady niesegregowane 
(zmieszane) w okresie od listopada do 

marca
1 raz w miesiącu

w okresie od listopada do marca
1 raz na 2 tygodnie

Papier 1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu
Metale i tworzywa sztuczne 1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu

Szkło 1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu
w okresie od kwietnia do 

października 1 raz na 
2 tygodnie

w okresie od kwietnia do 
października

1 raz na tydzieńBioodpady w okresie od listopada do 
marca

1 raz w miesiącu

w okresie od listopada do marca
1 raz na 2 tygodnie

Popioły
w okresie od października do 

kwietnia
1 raz w miesiącu

w okresie od października do 
kwietnia

1 raz w miesiącu
Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe Dwa razy do roku

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny Dwa razy do roku
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