UCHWAŁA NR XXII/109/2012
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie 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 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), uchwala się, 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. 1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości każdą ilości
następujących odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje papieru, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań
ze szkła i opakowań wielomateriałowych zgromadzone w pojemnikach lub workach określonych regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski;
3) odpady biodegradowalne zgromadzone w pojemnikach lub workach określonych regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski;
4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z miejsc
wyznaczonych w harmonogramie;
5) przeterminowane leki zebrane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych punktach na terenie
gminy (Ośrodek Zdrowia, Apteka).
2. Worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym oraz pojemniki do selektywnego
zbierania odpadów w systemie zbiorowym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, o której
mowa § 1.
§ 3. 1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości
z następującą częstotliwością:
1) odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierających frakcje papieru i makulatury, opakowania
wielomateriałowe wraz z metalami i tworzywami sztucznymi, opakowania ze szkła białego i kolorowego – nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
3) odpady biodegradowalne – w miesiącach od maja do października nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w
okresie od listopada do kwietnia nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż
raz na sześć miesięcy.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 zostanie
przedstawiony właścicielom nieruchomości do 30 czerwca 2013 r.
§ 4. 1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1, punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
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c) odpady budowlane i rozbiórkowe – miesięcznie nie więcej niż 0,25m3,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
e) zużyte opony – w każdej ilości,
f) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
g) odpady zielone – w każdej ilości,
h) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji - w każdej ilości,
i) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
j) papier i tektura – w każdej ilości,
k) metal - w każdej ilości,
l) tworzywa sztuczne - w każdej ilości,
ł) szkło - w każdej ilości,
m) opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 będą przyjmowane do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców gminy Jordanów Śląski, po okazaniu dowodu tożsamości bądź
aktu władania nieruchomością znajdującą się na terenie gminy Jordanów Śląski.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku od
godziny 10:00 do godziny 18:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Cholewa
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Uzasadnienie
W art. 6r ust. 3 gminy zostały zobligowane do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od
właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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