
UCHWAŁA NR XXXIX/368/13
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 1, 3 i 
4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. 
U. z 2011r  Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się ogłosić jednolity tekst uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym. 

§ 2. 1. Ogłoszenie jednolitego tekstu nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Jędrzejowie,  które 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 3130



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/368/13 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ w JĘDRZEJOWIE 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego 

Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym. 

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)  ogłasza się w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym, z uwzględnieniem tekstu pierwotnego przyjętego 
Uchwałą Nr XXXIX/359/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 listopada 2001r, oraz zmian 
wprowadzonych: 

1. Uchwałą Nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r, 

2. Uchwałą Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiewicz
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/368/13 Rady 

Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały    

XXXIX/359/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 

23 listopada 2001r. 

Uchwała Nr XXXIX/359/01 
Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
z dnia 23 listopada 2001 roku

w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 1,3 i 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r  
Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin porządkowy Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa i Kierownikowi Składowiska 
Odpadów Komunalnych w Potoku Małym. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/359/01 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 listopada 

2001 roku 

23 listopada 2001 roku 

REGULAMIN PORZĄDKOWY 
Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym 

(tekst jednolity)

1. Składowisko Odpadów Komunalnych jest własnością komunalną Gminy Jędrzejów. 

2. Zadania administrującego Składowiskiem Odpadów Komunalnych: 

a) przyjmowanie odpadów na składowisko  odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 w okresie 
całego roku. 

b) zapewnienie sprzyjających warunków biotermicznych rozkładu, 

c) segregacja odpadów ze szczególnym uwzględnieniem i wyodrębnieniem surowców wtórnych tj. złomu, 
szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, szmat itp, 

d) ewidencjonowanie odpadów z uwzględnieniem dostawcy, daty dostawy, środka transportu i ilości w książce 
eksploatacji Składowiska Odpadów Komunalnych, 

e) pełna izolacji odpadów od otoczenia i właściwe ich składowanie, 

f) zabezpieczenie terenów przyległych do Składowiska Odpadów Komunalnych przed zaśmieceniem, 

g) utrzymanie właściwego poziomu wód spadowych w basenie, 

h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych dowożących odpady, 

i) przestrzeganie postanowień wynikających z przepisów ochrony środowiska, BHP i p. poż., oraz wytycznych 
wynikających z instrukcji eksploatacyjnej stanowiącej jeden z elementów projektu technicznego 
Składowiska Odpadów Komunalnych, 

j) zraszanie wodą lub środkami pyłochłonnymi odpadów w przypadku wystąpienia silnego ich zapylenia, 

k) oznakowanie dróg wewnętrznych tymczasowych i stałych zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym, 

l) czuwanie nad właściwym odprowadzaniem gazów emitowanych ze Składowiska Odpadów Komunalnych.

3. Zabrania się: 

a) przyjmowania odpadów niebezpiecznych i trujących oraz nieczystości płynnych, 

b) wysypywania śmieci poza teren Składowiska Odpadów Komunalnych, 

c) spalania odpadów, 

d) przyjmowania i składowania odpadów naftopochodnych oraz posiadających własności toksyczne 
i wybuchowe.

4. Na składowisko przyjmowane są odpady z terenu określonego w planie gospodarki odpadami dla 
województwa świętokrzyskiego 2012 – 2018 pochodzące: 

a) z gospodarstw domowych, 

b) z obiektów użyteczności publicznej, 

c) z  instytucji i zakładów pracy, 

d) z drobnego rzemiosła i punktów usługowych, 

e) odpadki i zmiotki uliczne.
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5. Strukturę organizacyjną Składowiska Odpadów Komunalnych zakres szczegółowych obowiązków ustali 
administrujący Składowiskiem Odpadów Komunalnych.
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