
UCHWAŁA NR....................
RADY GMINY TARNOWIEC

Druk Nr....
z dnia.......................

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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle,

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Tarnowiec w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w workach:

1) o pojemności od 60 litrów do 120 litrów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
z nieruchomości na których mieszkańcy przebywają sezonowo;

2) o pojemności 120 litrów lub 1100 litrów dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne.

2. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu Gminy Tarnowiec z zastrzeżeniem §4. 2.

§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych w następujący sposób:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 
odbierane z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, będą odbierane 
według harmonogramu z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy w miesiącu,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło odbierane, będą odbierane według harmonogramu 
z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy w miesiącu,

3) zimne popioły w okresie od października do końca kwietnia raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

§4 . 1. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi mogą dostarczać we własnym zakresie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury;

2) szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe

4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
5) odpady niebezpieczne,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) 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,

8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,



13) tekstylia i odzież.

2. Ogranicza się ilość zużytych opon stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez PSZOK od 
właściciela danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczaną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 sztuk na rok.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej i nie będących odpadami komunalnymi.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Tarnowiec.

5. Dni i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą udostępnione w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.

§ 5. W ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 
zamieszkałych mogą dokonywać zgłoszenia do Urzędu Gminy Tarnowiec w sprawie wykonania usługi 
załadunku i transportu odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego do PSZOK, który zostanie zrealizowany w terminie uprzednio ogłoszonym.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić do Wójta Gminy Tarnowiec niewłaściwe świadczenie usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Zgłoszenia można dokonać:

a) telefonicznie pod numerem telefonu 13 42 555 30,
b) osobiście w Urzędzie Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211,
c) listownie na adres: Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211,
d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .ugtamowiec@ugtamowiec.pl

§ 7. Tracą moc uchwały:

1) Uchwala Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) Uchwała Nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.
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