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UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 13 marca 2019 roku
w sprawie określenia 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,
art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy
z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6r
ust. 3 ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych
innych
aktów
prawnych
(t.j.
Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa 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 ten sposób że:
1) od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, jak
również odpadów zebranych w sposób selektywny,
2) odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
wywozu odpadów, a w szczególności:
a) odpady nieselektywne (zmieszane), odpady zbierane selektywnie (szkło, papier, metal, tworzywa
sztuczne) i odpady ulegające biodegradacji odbierane są w zabudowie jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
b) odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady
wielkogabarytowe, meble, odbierane są nie rzadziej niż 2 razy w roku bądź na bieżąco w gminnym
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje nieodpłatnie odpady zielone
z pielęgnacji ogrodów, gruz budowlany oraz popiół. Do punktu zbiórki odpady dostarczane są przez właścicieli
nieruchomości we własnym zakresie.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości otrzymają worki foliowe w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych.
2. W przypadku wystąpienia na nieruchomości zapotrzebowania na większą ilość worków można będzie je
nabyć nieodpłatnie w punkcie wskazanym przez Wójta Gminy Tymbark.
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§ 3. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Tymbarku w terminie 7 dni
od zaistnienia nieprawidłowości przypadki niewłaściwie wykonanej usługi odbioru odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę działającego na zlecenie Gminy lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu należy podać
dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego, czas i miejsce niewłaściwie wykonanej usługi oraz sposób
niewłaściwego wykonania usługi.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 5.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Tymbark
z dnia 13 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisława Urbańska

