
Uchwała Nr XLVIII/272/17 

Rady Gminy Jeżowe 

z dnia 24 listopada 2017r. 

 

 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 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 

 

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1875) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, Rada Gminy Jeżowe uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jeżowe 

i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:  

a) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

b) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 

zwany dalej PSZOK, 

c) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. 

 

 

2. Ustala się, iż za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę z terenu nieruchomości 

odbierane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz następujące frakcje 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

 

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 

2) szkło, opakowania ze szkła 

3) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania wielomateriałowe 

4) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

6) odpady wielkogabarytowe 

7) zużyte opony 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz 

9) zimny popiół 

 



 

§ 2 

 

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  

1. Według harmonogramu odbioru odpadów ustalanego na każdy rok kalendarzowy nie rzadziej 

niż: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w  miesiącu,  

2) zebrane selektywnie:  

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, 

metale, opakowania z metali,  tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu. 

b) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów – dwa razy w roku. 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Ponadto zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny można oddawać do punktu sprzedaży detalicznej, przy 

zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty w ilości nie większej niż ilość 

kupionych artykułów. 

d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, 

zimny popiół - dwa razy w roku. 

 

 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Jeżowe zapewnia wyposażenie nieruchomości  zamieszkałych w worki 

na odpady komunalne dla następujących frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. 

                                                                     

§ 3 

 

1. W PSZOKU zbierane będą dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 

nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady komunalne: 

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 

2) szkło, opakowania ze szkła 

3) metale, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe 

4) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

6) odpady wielkogabarytowe,  

7) zużyte opony 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz 

9) zimny popiół 



10) chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po 

środkach  ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.) 

11) zużyte baterie i akumulatory  

12) przeterminowane leki. 

 

2. Ustala się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych: 

 

1) odpady zielone - w ilości do 4 worków o pojemności 120 l jednorazowo 

2) zużyte opony – 4 opony rocznie dla mieszkańca 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz - w ilości do 2 m3 /rok. 

 

3. Odpady płynne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) powinny znajdować się 

w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu. 

 

4. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych 

i odpowiednio oznakowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów pojemnikach 

i kontenerach, bądź w wyznaczonych do tego celu miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia 

ludzi i środowiska.  

 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik obsługujący PSZOK-u.  

 

6. W sytuacji braku możliwości sklasyfikowania dostarczonego odpadu lub w sytuacji kiedy ich 

przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać życiu ewentualnie 

zdrowiu ludzi – obsługujący PSZOK ma prawo odmówić ich przyjęcia, na którą to okoliczność 

sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.  

 

7. Rozładunek dostarczonych odpadów odbywa się pod nadzorem odpowiedzialnego 

pracownika PSZOK-u, który nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie 

wskazuje miejsce gdzie należy je złożyć. 

  

§ 4 

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do 

Urzędu Gminy w Jeżowem do pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi 

osobiście, telefonicznie lub pisemnie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.  

 

 

 



§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe. 

 

§ 6 

 

Traci moc Uchwała Nr XXI/117/16 Rady Gminy Jeżowe w dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu 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.  

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 


