
 

 

UCHWAŁA NR XLI/15/18 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 29 marca 2018 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pózn. zm.),  

oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1  i art. 6r ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z pózn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego,Rada Gminy Jodłowauchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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. 

§ 2. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane będą: 

1) zbierane na terenie nieruchomości w pojemnikach/workach, następujące frakcje odpadów: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowań wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk, odpady 

komunalne zmieszane – w każdej ilości; 

2) w ramach zbiórki doraźnej, poprzedzonej ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych 

odpadów następujących frakcji odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon – w każdej ilości; 

3) dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, zużyte opony, odpady zielone, 

popioły i żużle z domowych palenisk – w każdej ilości. 

§ 3. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych: 

1) odpady będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, 

2) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych frakcje odpadów komunalnych określone w § 2 pkt. 3. 
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3) właściciel nieruchomości może oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyłącznie 

te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 

przeprowadzenia drobnych robót. 

4) PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

5) transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości 

zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez 

właściciela nieruchomości odpady: 

1) zmieszane będą odbierane z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego 

harmonogramu; 

2) segregowane będą odbierane z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego 

harmonogramu; 

3) wielkogabarytowe odbierane będą przynajmniej raz w roku; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane będą przynajmniej raz w roku; 

5) ulegające biodegradacji będą odbierane przy zbiórce odpadów komunalnych. 

§ 5. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. 

poz. 1579 z pózn. zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są przez właścicieli 

nieruchomości, w terminie 3 dni od daty zdarzenia, w formie zgłoszenia, zawierającego w szczególności opis 

tego zdarzenia. 

2. Zgłoszenia o których mowa w ust. 1, można dokonać: 

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 14 630 20 10; 

2) za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Gminy Jodłowa; 

3)  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ug_jodlowa@wp.pl . 

§ 7. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki służące  

do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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