- tekst ujednolicony –

(Dz. Urz. Woj. Lub. 2020. 2696 zm. Dz. Urz. Woj. Lub. 2020. 4071)
Uchwała Nr XVII/111/2020
Rady Miejskiej

w Tyszowcach

z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 - 3d w związku

z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Miejska w Tyszowcach, po
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie
Lubelskim, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Tyszowce będzie świadczyć usługi
odbierania

od

właścicieli

nieruchomości

odpadów

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

komunalnych

zebranych

na

2. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz

bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w okresie od
kwietnia do października będzie prowadzone:
1)

raz na tydzień – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie

2)

raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie

wielolokalowej,

jednorodzinnej.

3. Odbieranie

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

oraz

bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w okresie od
listopada do marca będzie prowadzone:
1)

raz na miesiąc – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielolokalowej,

2)

raz na dwa miesiące – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
jednorodzinnej.

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów:

1)

papieru i tektury – będzie prowadzone raz na dwa miesiące,

3)

szkła – będzie prowadzone raz na dwa miesiące.

2)

1)
2)

tworzywa sztucznego i metali – będzie prowadzone raz na dwa miesiące,
5. Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranego popiołu:

w okresie od 1 października do 30 kwietnia - będzie prowadzone raz na miesiąc,
w okresie od 1 maja do 30 września - będzie prowadzone raz na dwa miesiące.
6. Odbieranie

od

właścicieli

nieruchomości

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon (nie dotyczy opon
pochodzących z działalności gospodarczej) - będzie prowadzone raz na dwa miesiące.

7. W zakresie płaconej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi Gmina Tyszowce przejmuje, od właścicieli nieruchomości,
obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki o odpowiednim kolorze i oznakowaniu
służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Wyznaczony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

zlokalizowany pod adresem: ul. Wielka nr 62, 22-630 Tyszowce – zbiera: metal, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkła oraz bioodpady, a także

odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi

odbierana odpadów od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500.

3. Ogranicza się ilość zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów

budowlanych

i

rozbiórkowych

stanowiących

odpady

komunalne

odbieranych

lub

przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli

nieruchomości - do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez Punkt

w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący Punkt zobowiązany jest do
podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.

§ 3. 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)

2)

3)

uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane
przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy
ul. 3 Maja nr 8, pok. 9 lub drogą elektroniczną na adres: tyszowce@tyszowce.pl ,

przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia złożone na piśmie,

ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je
wnoszącej,

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne winien ustosunkować się do złożonej
reklamacji w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia o jej wniesieniu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30

września 2015 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2015 r., poz.
3265).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec .
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

