
UCHWAI-A NR XXVI/246|I2
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie sposobu i zakresn Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli
nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w.

Na podstawie aft. 18 ust.2pkt 15, art.40 ust. I i aft. 4l ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. tJ. z2o0l r'. Nr 142, poz. l59l z poin. Z|11). ar1. 6r ust. 3 ustawy zdnia 13 wrze(nia 1996 r.
o utrzymanilr czystosci i porz4dku w gminach ( Dz. U. 2 2012 r., poz. 39l z p62n. nr'.)

Rada Miejska r Jqdrzejowie
uchwala, co nasttpuje:

$ l. Okre6la sip szczeg6lorl, spos6b i zakres Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych
od wladcicieli nieruchomoSci z terenu Gminy Jgdlzej6w i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczonq
przez wlaSciciela nieruchomoSci oplatQ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

$ 2. l. IloSi odpad6w kornunalnych odbieranych zgodnie z $ 3 ust. I niniejszej uchwaly od wlaicicieli
nieruchomoici zamieszkalych uzaleznionajest od liczby os6b zarnieszkuj4cych danq nieruchomoSi i stanowi:

l) dla nieruchomoSci zamieszkalej przez l-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemno6ci 0,12 m'

b) po jednym worku 120 | zfolii PE-HD na odpowiedni4 frakcjE odpad6w odbieranych
w spos6b selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szklo. odpady zielone ulegaj4ce
biodegradacji, wielomaterialowe.

2) dla nieruchonroSci zamieszkalej przez 3-4 osoby:

a) dwa pojemniki o pojemnoSci 0,12 m 3lubjeden pojemnik o pojemnoSci 0,24m3

b) po jednym worku 120 | zfolii PE-HD na odpowiedni4 frakcjE odpad6w odbieranych w spos6b
selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szklo, odpady zielone ulegajEce biodegradacji,
wielomaterialowe.

3) dla nieruchomoSci zamieszkalej przez 5-6 os6b:

a)  t rzy po. jemnik i  o  pojenrnoSci  0,12 m3 lub jeden pojerrn ik  0,24 rn3 i jeden pojemnik 0,12 rn ' lub inne
urz4dzenie o pojemno:ici nieprzekraczaj4cej 0,36m'

b) dwa wolki 120 | zfolii PE-HD na odpowiedni4 frakcjg odpadow odbieranych w spos6b selektywny:
rr.rakulatum. tworzywa sztuczne, metal, szklo, odpady zielone ulegaj4ce biodegradacji, wielomaterialowe.

4) dla nietuchomoSci. na ktdrej zarnieszkuje powyzej 6 osdb:

a)jak w pkt 3 a) oraz dodatkowojeden pojemnik o pojemnoSci 0,12 m3 na kaZde kolejne 2 osoby lub jeden
pojemnik 0,24 mr na kazde kolejne 4 osoby lub inne urz4dzenie o pojernnodci nieprzekraczaj4cej

wieloklotnoSci m' przypadaj4cych na iloSi os6b zamieszkuj4cych dan4 nieruchomoSi.

b) jak wpkt 3b) oraz dodatkowo jeden worek 120 | z folii PE-HD na odpowiedniq flakcjE odpad6w
odbieranych w spos6b selektywny na kazde kolejne 4 osoby

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urzqdzenia o pojemnoSci od 0,12rn3 do 7 rn3 na odpady zbierane
selektyrvnie i nieselektywnie.

2. Ponad limit okre5Jony pkt 1-4 wlaSciciele nieruchomoSci, na kt6rych zarnieszkujq mieszkaricy, zmieszane
odpady komunalne mog4 bezplatnie oddawai w workach na odpady zmieszane w terminach wywozL.

$ 3. L Odpady komunalne odbierane s4 od wladcicieli nieruchomoSci zamieszkalych przez mieszkancow:

l) odpady segregowane:

a;  na obszarac l r  u  ie j :k ic l t  -  |  raz w rn ies i4cu.
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b) w mieScie w zabudowie jednorodzinnej l razw miesi4cu,

c) w mieScie w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu

2) odpady niesegregowane:

a,) na obszarach wiejskich - I raz w miesiqcu.

b) w mieScie w zabudowie jednorodzinnej -2 razy w miesi4cu,

c) w mieScie w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niz 4 razy w tygodniu;

3) przeterminowane leki i zu2yte baterie systemalycznie do specjalnych pojemnik6w usytuowanych na terenie
gminY;

4) chemikalia i akumulatory - dostarczane wedlug potrzeb wlaScicieli do gminnego punktu odbioru odpad6w lub
dwa razy w roku odbi6r z nieruchomo5ci wedlug harmonogramu;

5) z\zyry sprzgt elektryczny ielektroniczny - dostarczane wedlug potrzeb w'laScicieli do gminnego punktu
odbioru odpad6w lub dwa razy w roku odbi6r z nieruchomoSci wedlug harmonogramu;

6) meble i odpady wielkogabarytowe - dostarczane wedNug potrzeb wlascicielj do gminnego punktu odbioru
odpad6w lub dwa razy w roku odbi6r z nieruchomoSci wedlug harmonogramu;

7) odpady budowlane i rozbi6rkowe na indywidualne zgloszenia.

2. Do gminnego punktu zbierania odpad6w mozna przekazywai bezplatnie odpady
komunalne zebrane w spos6b selektywny, w tym:

1) ziefone i ogrodowe (20 03 02,20 0l 99,20 02 01),

2) papier i tektura (20 0l 01),

3) tworzywa sztuczne (20 l0 39),

4) metale (20 0l 40),

5) szklo (20 0l 02),

6) zuzyty sprzQt elektryczny i elektroniczny (20 01 35x, 20 0l 36),

7) wielkogabarytowe (20 03 07),

8) zuzyte baterie iakurnulatory (20 0l 33*,20 01 34),

9) zuzyte opony (20 03 99),

l0) przeterminowane lekarstwa (20 0l 3l+,2001 32),

I l) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpaddw komunalnych.

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$5.Uchwala wchodzi w2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa SwiQtokrzyskiego z moc4 obowi4zuj4c4 od dnia I lipca 2013 r.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej
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U z a s a d n i e n i e

wwynikuZmianustawyourrzymaniuczysto6ciporz4dkuwgminachzdnia l3wrzeSnia l996r .podjetych
I lip";i0il r., grniny maj4 obowi4zek obj4i wszystkich wlaScicieli zamieszkanych nieruchomo5ci na terenie

g'riLy .yrt"n'"'. ' gospodaio*ania odpadami komunalnymi W celu uywi4zania siq z nowych obowi4zk6w'

iuau Vi".1.tu * .lgiirzejowie powinna przyj46 uchwalg w sprawie uslalenia sposobu i zakresu Swiadczenia uslug

w zakresii odbierania i zagospodarowania odpad6w komunalnych od wlaScicielj i zagospodarowania tych

odpad6w.

Uclrwala szczeg6lowo okr.e6la uslugi, kt6re bgd4 Swiadczone przez Gminq Jpdrzej6w w ramach oplaly za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od wtaScicieli nieruchomoSci bqd4 odbierane odpady komunalne

imieszane izbierane selektywnie w podziale na frakcje. Ustawa o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach

naklada na gming obowi4zek odbierania odpad6w komunalnych zbieranych selektywnie podziale na co
najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szk.la, opakowafi wielomaterialowych oraz odpad6w
ulegajqcych biodegradacji. W celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz jako kontynuacja
dotychczasowo podjetych zadah przez Gming Jgdrzej6w mieszkafcy bpd4 mieli moZliwo5i pzekazywania
innych odpad6w, (wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych) do GPZO Iub
bezpoSrednio z nieruchomoSci w dniu zbi6rki.

Podzial odpad6w komunalnych na dwie grupy umozliwia dogodne oraz czytelne podanie czQstotliwosci
wykonywania uslugi. Zostanie tez wykozystany w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Na podstawie
tej uchwaly po wylonieniu w przetargu wykonawcy uslugi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru
odpad6w.

Zakres (wiadczonych uslug przez Gming Jgdrzej6w zostal tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny
spos6b, Srodki uzyskane z tytulu oplafy za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyi na organizacjE
i realizacjQ systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkaic6w.

Uchwala w sprawie ustalenia szczeg6lowego sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpad6w komunalnych stanowi akt prawa miejscowego ijest bezpoSrednio powi4zana
z uchwalami w sprawie oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu,
cz€stotliwosci i trybu uiszczania oplaty. Wszystkie te uchwaly tworze podstawQ do wd|oZenia nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jgdrzej6w.

W zu,iqzku z poryZszym podiEcie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.
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