
Uchwala 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 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie 
Lubelskim  - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się 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, a w szczególności: ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
§ 2. 1. Określa się, Ŝe w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Tyszowce będzie odbierać od właścicieli 
nieruchomości następujące ilości odpadów komunalnych: 

1) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, 
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce – 
w kaŜdej ilości; 

2) odpady tzw. suche w tym: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, popiół, 
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce – 
w kaŜdej ilości; 

3) pozostałe odpady po selektywnej zbiórce oraz niesegregowane odpady (zmieszane) 
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce – 
w kaŜdej ilości; 

4) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zuŜyte opony – 
w kaŜdej ilości. 
 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego dostarczania do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości: 
przeterminowanych leków, chemikalii, zuŜytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tyszowce. 

 
3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce traktowane będą jako zmieszane 
odpady komunalne. 

 



4. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 4, wystawione przed posesję przy 
krawędzi jezdni. 
 

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone 
z częstotliwością: 
1) Zabudowa jednorodzinna: 

a) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października): 
- część miejska gminy - jeden raz na dwa tygodnie, 
- część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc, 

 
b) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca): 

- część miejska gminy - jeden raz na miesiąc, 
- część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące, 

 
c) odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane 

selektywnie - jeden raz na dwa miesiące, 
 

d) popiół zebrany selektywnie, powinien być odbierany: 
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc, 
- w okresie od 1 maja do 30 września  - jeden raz na dwa miesiące, 

 
e) odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej 

zbiórce: 
- część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie, 
-  część miejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc, 
-  część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc, 
-  część wiejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc, 

 
f) odpady wielkogabarytowe, opony, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na 

dwa miesiące, 
 
2) Zabudowa wielolokalowa: 

a) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października): 
- część miejska gminy - jeden raz na tydzień, 
- część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc, 

 
b) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca): 

- część miejska gminy - jeden raz na miesiąc, 
- część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące, 

 
c) odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane 

selektywnie - jeden raz na dwa miesiące, 
 

d) popiół zebrany selektywnie, powinien być odbierany: 
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia  jeden raz na miesiąc, 
- w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące, 

 
e) odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej 

zbiórce: 
 - część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na tydzień, 
 - część miejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc, 



 - część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc, 
 - część wiejska gminy  - w okresie od listopada do marca -  jeden raz na miesiąc, 
 

f) odpady wielkogabarytowe, opony, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na 
dwa miesiące. 

 
2. W miarę potrzeby przekazywać osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych moŜna: 

a) przeterminowane leki, chemikalia, zuŜyte baterie, akumulatory, 
b) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

 
3. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się 
worków lub pojemników. 

 
4. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki  niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w formie pisemnej (za pośrednictwem pisma 
tradycyjnego lub przesyłki elektronicznej) lub telefonicznej. 
 
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ w ciągu 7 bieŜących dni, od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia 
usług. 

 
§ 4. 1. Wyznacza się lokalizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

zwanego dalej „PSZOK” na terenie naleŜącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Tyszowcach przy ulicy Wielkiej 62. 

 
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do utworzenia i obsługi 
PSZOK. 

 
3. PSZOK świadczy usługi zgodnie z następującymi zasadami: 

1) przyjęcia odpadów dokonuje upowaŜniony pracownik przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne; 

2) przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności 
z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.; 

3) PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00; 
4) PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Tyszowce, powstałych 

wyłącznie na terenie nieruchomości zamieszkałych. 
 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych moŜe odmówić przyjęcia odpadów 
selektywnie zebranych, jeŜeli ich skład i ilość wskazują na to, Ŝe nie naleŜą one do grupy odpadów 
komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 
 
§ 6. Tracą moc: Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 161) oraz Uchwała Nr XXX/192/2013 Rady 
Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 



komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów(Dz. Urz. Woj. 
Lubel. z 2013 r. poz. 3814). 

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
 
 
 

 
 

 
 


