
  

UCHWAŁA NR XVIII/150/15 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  30 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy  

Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U.2015.1515) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013.1399 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii Państwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jędrzejów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-

chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomo-

ści odbierane będą w nieograniczonej ilości bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje: 

1) zmieszane odpady komunalne 

2) papier i tektura 

3) szkło opakowaniowe 

4) metale 

5) tworzywa sztuczne 

6) opakowania wielomateriałowe 

7) bioodpady 

8) odpady wielkogabarytowe 

§ 3. Odpady komunalne wymienione w § 2 należy gromadzić w workach lub pojemnikach (w zależności od 

tego, w co jest wyposażona nieruchomość) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frak-

cji: − kolor niebieski – dla papieru i tektury, − kolor zielony – dla szkła opakowaniowego, − kolor żółty – dla 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, − kolor brązowy – dla bioodpadów, − kolor szary 

lub czarny – na pozostałe odpady 

§ 4. Odpady przygotowane do odbioru zgromadzone w pojemnikach lub workach właściciele nieruchomo-

ści zobowiązani są do wystawienia przed posesję w dniu odbioru przed godziną 7
00

. W przypadku, gdy nieru-

chomość jest oddalona od  ciągu komunikacyjnego na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek umieszcze-

nia worków lub pojemników przy ciągu komunikacyjnym. 

§ 5. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 
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1. Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odpady segregowane: 

a) na obszarach wiejskich – 1 raz w miesiącu, 

b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, 

c) w mieście w zabudowie jednorodzinnej bioodpady – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

d) w mieście w zabudowie wielorodzinnej bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

2) odpady niesegregowane: 

a) na obszarach wiejskich – 1 raz w miesiącu, 

b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

c) w mieście w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu, 

3) przeterminowane leki i zużyte baterie - systematycznie do specjalnych pojemników usytuowanych na tere-

nie gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

4) chemikalia i akumulatory – dostarczane według potrzeb właścicieli do Punktu Selektywnego Zbierania Od-

padów Komunalnych, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczane według potrzeb właścicieli do Punktu Selektywne-

go Zbierania Odpadów Komunalnych lub do pojemników zlokalizowanych na terenie gminy Jędrzejów, 

6) meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczane według potrzeb właścicieli do Punktu Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych lub dwa razy w roku odbiór z nieruchomości według harmonogramu, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczane według potrzeb właścicieli do Punktu Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych w ilości do 50 kg /rok na nieruchomość. 

§ 6. Sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

1) na terenie gminy Jędrzejów znajdują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w następujących miejscach: a. Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym – czynne codziennie 

w godzinach 7
00 

- 15
00 

b. Usługi Oczyszczania ,,POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Rakowska 9, Jędrzejów 

tel. 41 3862500 – czynne w środy i czwartki w godzinach 7
00 

– 16
00

. 

2) Prowadzący PSZOK zobowiązany jest do bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców gminy Jędrzejów 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowa-

nych na terenie gminy Jędrzejów w następujących ilościach: 

1) zielone - bez ograniczeń 

2) papier i tektura - bez ograniczeń 

3) tworzywa sztuczne - bez ograniczeń 

4) metale - bez ograniczeń 

5) szkło opakowaniowe - bez ograniczeń 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- bez ograniczeń 

7) wielkogabarytowe - bez ograniczeń 

8) zużyte baterie i akumulatory - bez ograniczeń 

9) zużyte opony z pojazdów o dmc. do 3,5 tony - bez ograniczeń 

10) przeterminowane lekarstwa - bez ograniczeń 

11) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych - bez ograniczeń 

12) budowlane i rozbiórkowe odpady komunalne - do 50 kg/rok na nieruchomość 
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§ 7. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 

usług: W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściciele nieruchomości mogą w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia zgłosić o mających miejsce niepra-

widłowościach. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 

11 Listopada 33a, mailowo na adres jedrzejow@umjedrzejow.pl , sekretariat@umjedrzejow.pl lub telefonicznie 

na nr 41 3861010 wew. 145,146,168 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVI/246/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

mgr Maria Barańska 
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