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UCHWAŁA NR XXXVII/649/2021
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 tekst jedn. ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439 test jedn.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych do których zaliczamy :
zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane w sposób selektywny tj.
a) papier,
b) tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) metale,
e) bioodpady i odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie),
f) odpady wielkogabarytowe,
g) opakowania wielomateriałowe.
§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne z częstotliwością nie mniejszą niż:
1. dla zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal,
papier – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) bioodpady – w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w pozostałym okresie
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż 2 razy do roku ,
d) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. dla zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal,
papier – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
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b) bioodpady – w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym
okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
d) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu zobowiązany jest odebrać z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i wszystkie selektywnie
zebrane odpady umieszczone w odpowiednich urządzeniach do gromadzenia odpadów. Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne winny być umieszczone w pojemnikach. W sytuacji okresowych nadwyżek
także w workach. Odpady zebrane w sposób selektywny należy gromadzić w workach i pojemnikach.
4. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu może, w porozumieniu z Gminą, odmówić zabrania odpadów,
jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zbierają w sposób
selektywny.
2. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz warunki określa Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Tarnowo Podgórne .
3. Powiadomienie Gminy przez podmiot odbierający odpady o naruszeniu regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne przez właściciela nieruchomości w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej.
§ 4. 1. Ustala się, że meble i inne odpady wielkogabarytowe, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od
właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem odbioru w wyznaczonym
terminie i w sposób określony przez Gminę.
2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostaną wystawione przed
posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych o określonej w harmonogramie odbioru
godzinie.
3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 lub
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają
odbiorowi.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, wystawione po ustalonej godzinie nie zostaną odebrane.
§ 5. 1. Odbieranie odpadów o których mowa w § 4 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę, z którym Gmina Tarnowo Podgórne zawarła umowę na odbiór i zagospodarowane odpadów.
2. Dopuszcza się jednorazową zmianę dnia wywozu wywołaną przewidywanymi czynnikami zewnętrznymi
np. całkowite zamknięcie drogi. Zmiana ta zostanie dokonana w czasie umożliwiającym skuteczne
zawiadomienie mieszkańców.
3. Harmonogram powinien być tak skonstruowany, aby odbiór odpadów był regularny i powtarzalny.
§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą nieodpłatnie dostarczać - do Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK między innymi niżej wymienione odpady :
1) zużyty sprzęt elektryczny,
2) odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy,
w szczególności:
a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po
nich,
b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
c) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
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e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
f) baterie i akumulatory,
g) zużyte kartridże i tonery,
h) przepracowane oleje,
i) 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 igieł i strzykawek.
2. Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK nieodpłatnie :
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

13 02 06*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki
chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

20 01 01

Papier i tektura

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

20 01 10

Odzież

20 01 11

20 01 13*

Tekstylia
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione
w 20 01 27
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

13 02 04*
13 02 05*

15 01 10*

20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 80
15 01 11*

15 02 02*
15 02 03

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Limity roczny

BEZ LIMITÓW

BEZ LIMITÓW
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16 01 07*

Filtry olejowe

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

16 01 03

Zużyte opony ( od samochodów do 3,5 t. )

15 01 03

Opakowania z drewna

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

17 03 80

Odpadowa papa

20 01 02

Szkło

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

20 03 07

Urządzenia zawierające freony( np. lodówki )
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki)
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady wielkogabarytowe

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 35*
20 01 36

20 01 33*
20 01 31*
2001 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

16 81 01

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne -zniszczone termometry

20 01 99
20 02 01
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 - np.
odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),

Odpady ulegające biodegradacji

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zanieczyszczone
c) materiały zawierające azbest,
d) gaśnice i butle gazowe,
e) szyby samochodowe,
f) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
g) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
h) odpady w opakowaniach cieknących.
4. W celu utylizacji odpadów nieprzyjmowanych przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych należy przekazać je uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na
prowadzenie tego typu działalności odpłatnie.
5. Odpady oznaczone kodem 20 01 99 oddawane w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 muszą być dostarczone
samodzielne i na własny koszt do PSZOK położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w specjalnych
pojemnikach do zbierania odpadów medycznych pobranych u operatora prowadzącego PSZOK.
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6. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być kompletny ( nie można go oddać
w częściach ).
7. Operator PSZOK lub organizator zbiórki może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość
wskazującą na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy informując o tym
fakcie niezwłocznie Gminę.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych
przez przedsiębiorcę z którym gmina zawarła umowę na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz podmiotu świadczącego usługi w ramach punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych telefonicznie, elektronicznie, osobiście.
2. Nieprawidłowości należy zgłaszać osobiście do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
115 lub Filii Urzędu w Przeźmierowie ul. Rynkowa :

ul. Poznańska

a) pisemnie;
b) telefonicznie – nr tel. 61/8959-200, 61/8959-203;
c) elektronicznie na adres email: wikos@tarnowo-podgorne.pl;
d) poprzez aplikację mobilną .
3. Przyjmowane będą zgłoszenia zawierające dane niezbędne do ich weryfikacji, tj. imię i nazwisko
zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja oraz datę i opis zdarzenia stanowiącego
przyczynę reklamacji. Zgłaszający może przedstawić inne dowody potwierdzające niewłaściwe świadczenie
usługi.
4. Zgłoszenia należy dokonać nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia realizacji usługi.
5. Szczegółowe dane do przekazywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 umieszczone są na stronie
internetowej http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/5974 w zakładce „odpady komunalne” oraz w harmonogramie
wywozu odpadów komunalnych, dostarczonym właścicielowi nieruchomości.
§ 8. 1. W zamian za uiszczoną opłatę gmina prowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną dla właścicieli
nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy.
2. Kampania obejmie co najmniej:
a) informację o obowiązkach wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;
b) informację o sposobie i zakresie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty;
c) edukację w zakresie zbierania selektywnego odpadów.
3. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina będzie prowadzić system zarządzania gospodarką odpadami
komunalnymi określony w odrębnych przepisach.
§ 9. Traci moc uchwała nr XXXII/490/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2016 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5898).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne
(-) Krystyna Semba

