
UCHWAŁA Nr XX/166/2016

RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 27.06.2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania  tych odpadów

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

roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 6r  ust. 3,ust. 3a, ust. 3b i

ust.3d, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.

z  2016 r.  poz.  250), po zasięgnięciu  opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje: 

§ 1

Określa  się  szczegółowy  sposób  i  zakres  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i  zagospodarowania  tych  odpadów

w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.

§ 2

1. Ustala  się,  że  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  odbierana  będzie  każda  ilość

wytworzonych odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne odbierane będą według podziału na następujące frakcje:

1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) i pozostałe po segregacji,

2) papier,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) odpady wielomateriałowe,

6) szkło,

7) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady  opakowaniowe  ulegające

biodegradacji, odpady zielone,

8) przeterminowane leki, 

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony i chemikalia,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe.
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3. Gmina  w  nieruchomościach  zamieszkałych  przejmuje  na  siebie  obowiązek  wyposażenia

mieszkańców w worki do segregacji odpadów.

§ 3

Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, odbywać się będzie w terminach podanych

przez przedsiębiorcę, według ustalonego harmonogramu - jeden raz na dwa tygodnie;

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania

wielomateriałowe,  odbywać  się  będzie  w  terminach  podanych  przez  przedsiębiorcę,  według

ustalonego harmonogramu – jeden raz na cztery tygodnie;

3) odbiór odpadów zielonych, odbywać się będzie w terminach podanych przez przedsiębiorcę,

według ustalonego harmonogramu, w okresie maj-listopad z nieruchomości -  jeden raz na dwa

miesiące;

4) odbiór  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  opon,  chemikaliów  zużytego  sprzętu

elektrycznego  i  elektronicznego,  odpadów  remontowo-budowlanych  odbywać  się  będzie

w terminach podanych przez przedsiębiorcę, według ustalonego harmonogramu, nie rzadziej niż

dwa razy w roku.

§ 4

Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) jako punkty selektywnego zbierania odpadów uznaje się ogólnodostępne urządzenia (systemy

pojemników) ustawione na terenie gminy jak również zbiórkę do mobilnych stanowisk, w tym

także zbiórki uliczne i objazdowe;

2) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów

odpady  komunalne  zebrane  w  sposób  selektywny:  przeterminowane  leki,  zużyte  baterie

i  akumulatory  małogabarytowe  oraz  odpady  zielone  zgodnie  z  informacją  przekazaną

właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy w Jaktorowie.

§ 5

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jaktorowie pisemnie na adres Urząd Gminy w Jaktorowie

ul.  Warszawska  33,  96-313  Jaktorów,  telefonicznie  pod  numerem  telefonu:  46 854-51-21,

faksem 46 855-21-88 lub na adres e-mail: odpady.komunalne@jaktorow.pl.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
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§ 7

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

          Mirosław Byczak
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UZASADNIENIE

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu

czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw  dotychczasowe  akty  prawa

miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ustawy zmienianej zachowują moc

na okres nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31 lipca

2016 roku. 

Zachodzi zatem konieczność podjęcia, na podstawie art. 6r  ust. 3,ust. 3a, ust. 3b i ust.3d

w/w  ustawy, nowej  uchwały  w  sprawie szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług

w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania

tych odpadów.

Dotychczasowa uchwała  w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług

w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania

tych odpadów zawiera wszystkie niezbędne uregulowania i w obecnym czasie jest aktualna. Jedynie

dodany art.  6r  ust.  3d zobowiązuje radę  gminy do określenia  trybu i  sposobu zgłaszania  przez

właścicieli  nieruchomości  przypadków  niewłaściwego  świadczenia  usług  przez  przedsiębiorcę

odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  lub  prowadzącego  punkt

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe w § 5 uchwały, określono tryb i sposób zgłaszania przypadków

niewłaściwego  świadczenia  usług  przez  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady  komunalne  od

właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 Zgodnie z art.  6r ust.  3c w/w ustawy projekt przedmiotowej uchwały został przekazany do

zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Grodzisku Mazowieckim

i uzyskał pozytywną opinię. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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