
UCHWAŁA NR XVIII/151/15
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515) oraz art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 .1399 z póź.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVII/260/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów wprowadza się 
następujące zmiany:

1. W § 2 pkt. 1, 21, 24 otrzymują brzmienie:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 z późn.zm.),

21) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

24) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 
pochodzących z remontów, budów i rozbiórek,

2. W § 2 dodaje się punkt 38 i 39 w brzmieniu:

38) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do 
obrotu żywność;

39) PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

3. W § 6 w ust.1 pkt. a, b, f, h otrzymują brzmienie:

a) odpady surowcowe: − papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),  − opakowaniowe szkło 
bezbarwne i kolorowe,  − tworzywa sztuczne, − metal,  − opakowania wielomateriałowe,

b) bioodpady

f) odpady wielkogabarytowe

h) zużyte opony z pojazdów o dmc. do 3,5 tony

4. W §7 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Odpady komunalne wymienione w § 6 ust. 1 pkt. a i b zbierane w sposób selektywny
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należy gromadzić: w workach lub pojemnikach (w zależności od tego, w co jest wyposażona 
nieruchomość) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji: − kolor niebieski – dla 
papieru i tektury, − kolor zielony – dla szkła opakowaniowego kolorowego i białego, − kolor żółty – dla metali, 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, − kolor brązowy – dla bioodpadów, − kolor szary lub 
czarny – na pozostałe odpady.

2. Wyselekcjonowane odpady wymienione w § 6 ust. 1 pkt. a i b będą odbierane z nieruchomości 
zamieszkałych według harmonogramów, przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym 
przeprowadzonym przez gminę.

5. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wyselekcjonowane:

1) przeterminowane leki – mieszkańcy zwracają w aptekach do specjalistycznych pojemników lub do PSZOK,

2) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników lub do PSZOK,

3) chemikalia i akumulatory – należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było 
zidentyfikować ich zawartość lub składać do oznaczonych pojemników lub do PSZOK,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można 
było zidentyfikować jego zawartość lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów przygotować do odbioru 
w miejscu wystawienia pojemników lub do PSZOK,

5) odpady wielkogabarytowe– odbierane będą na indywidualne zgłoszenie do podmiotu uprawnionego 
zgodnie z harmonogramem wywozu lub do PSZOK,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w 
nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia lub do PSZOK w ilości 50 kg/nieruchomość /rok.

6. W § 8 w ust. 2 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

7) zużyte opony z pojazdów o dmc. 3,5 tony - mieszkańcy oddają do PSZOK

7. W § 8 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wyselekcjonowane odpady określone w § 8 ust. 2 pkt. 1-7 
dostarczają na swój koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK usytuowanego na 
ul. Rakowskiej 9 w Jędrzejowie lub Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym w czasie pracy 
w/w punktów.

4. Wyselekcjonowane odpady w/g § 8 ust. 2 pkt. 5 odbierane będą z nieruchomości dwa razy do roku 
w terminach ustalonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

8. W § 9 ust. 6 i 8 otrzymują brzmienie:

6. odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych wystawiane są do odbioru, tak 
jak pozostałe odpady selektywnie zbierane zgodnie z harmonogramem odbioru.

8. odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty muszą być 
dostarczone do PSZOK w ilości 50 kg/nieruchomość /rok; odpady niespełniające tej definicji podmiot 
uprawniony ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z właścicielem 
nieruchomości.

9. W § 11 w ust. 1 dodaje się pkt. 21, 22, 23, 24 w brzmieniu:

21) zawarcie umowy na odbiór nieczystości płynnych,

22) udokumentowanie sposobu i częstotliwości korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych poprzez pobieranie, przechowywanie i okazywanie na żądanie Gminy 
Jędrzejów dowodów wykonywania tych usług poprzez uprawnione jednostki,

23) posiadanie dowodów, o których mowa w pkt. 22 przez okres dwóch lat,

24) na żądanie Burmistrza Miasta Jędrzejowa powinien stawić się w Urzędzie Miejskim z dowodami 
wymienionymi w pkt. 21 i 22 w celu okazania ich uprawnionemu przez burmistrza pracownikowi urzędu.
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10. W § 16 ust.1 pkt.1 lit. b, c otrzymują brzmienie:

b) pojemniki o pojemności 120 L, 140 L, 240 L,360 L,660 L,770 L, 1100 L

c) pojemniki o pojemności 120 L, 140 L, 240 L,360 L,660 L,770 L,1100 L

11. W § 17 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o pojemności 120 l , 140 L, 240 L, 360 L, 660 L, 
770 L, 1100 L lub kontener KP7 o poj. 6500 l. – 7000 l. na odpady zbierane selektywnie i nieselektywnie.

12. W § 20 ust.1 pkt. 1 lit. c  otrzymuje brzmienie :

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

13. W § 20 w ust.1 po pkt. 1 lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

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

14. W § 20 ust.1 pkt. 2 lit b. otrzymuje brzmienie:

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

15. W § 20 w ust. 1 pkt. 4,5,6,7,8 otrzymują brzmienie:

4) przeterminowane leki i zużyte baterie systematycznie do specjalnych pojemników usytuowanych na terenie 
gminy lub do PSZOK

5) chemikalia i akumulatory – dostarczane według potrzeb właścicieli do PSZOK

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczane według potrzeb właścicieli do specjalnych 
pojemników usytuowanych na terenie gminy lub do PSZOK

7) odpady wielkogabarytowe – dostarczane według potrzeb właścicieli do PSZOK lub dwa razy w roku 
odbiór z nieruchomości według harmonogramu,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenia lub do PSZOK w ilości 
50 kg./nieruchomość/ rok

16. W § 20 w ust. 1 po pkt. 8 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:

9) zużyte opony z pojazdów o dmc. 3,5 tony - mieszkańcy oddają do PSZOK

17. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie składanych deklaracji w podziale:

- deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych,

- deklaracja dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

18. W § 25 wykreśla się ust. 2

19. W § 28 ust. 3, 4, 5 otrzymują brzmienie:

3. Burmistrz Miasta Jędrzejowa dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli 
wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi 
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbioru odpadów komunalnych i wykonywania przez nich 
obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
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4. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w ust. 3 przez właścicieli 
nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, gmina organizuje 
właścicielom nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór odpadów komunalnych. 
Burmistrz Miasta Jędrzejowa wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za 
odbieranie odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych, wysokość opłat wyliczonych 
z zastosowaniem górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru 
nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych, terminy uiszczania opłat oraz sposób udostępniania 
pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel 
nieruchomości, na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, 
w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej 
decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

5. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie 
z art. 6o ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa / 
Dz. U. 2015.613 j.t./

20. W § 31 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.2014.1539 j.t.), które 
nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz 
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym 
szczepieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego  

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

mgr Maria Barańska
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