
UCHWAŁA NR XI/76/2019
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 -3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Tarnawatka po uzyskaniu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Tarnawatka 
odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

§ 2. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierane będą z godnie z harmonogramem 
opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od kwietnia do października 1 raz na tydzień 
z budynków wielolokalowych i 1 raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; w okresie 
od listopada do marca 1 raz w miesiącu z budynków wielolokalowych i z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, 

2) bioodpady - w okresie od kwietnia do października 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych i 1 raz na 
dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; w okresie od listopada do marca 1 raz w miesiącu 
z budynków wielolokalowych i z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

3) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło – 1 raz w miesiącu, 

4) popiół z palenisk domowych – w okresie od października do kwietnia – 1 raz w miesiącu, 

5) pozostałe odpady: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły i strzykawki, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzież - 2 razy do 
roku.

§ 3. Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 
w Tarnawatce przy ul. Kasztanowej 7 (oczyszczalnia ścieków). 

§ 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje bezpłatnie odpady wskazane 
w § 2 pkt 2-5 w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 11.00. 

§ 5. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania 
odpadów komunalnych. 

§ 6. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

1) uwagi i zastrzeżenia co do odbioru odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Tarnawatka przy ul. Lubelskiej 39, pok. 7 lub drogą 
elektroniczną na adres: m-baran@tarnawatka.pl 

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub 
elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 
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§ 8. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Gminy 
Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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