
UCHWAŁA NR XXV/167/12
RADY GMINY JEŻOWE

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, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 

Rada Gminy w Jeżowem uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżowe i zagospodarowywania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2. Ustala się, iż za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane u „źródła” wszystkie 
odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem: przeterminowanych 
leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych u „źródła” od właścicieli nieruchomości 
w następujący sposób: 

1) odpady komunalne zmieszane – jeden raz w miesiącu 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 

a) papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – jeden raz 
w miesiącu, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe – dwa razy w roku, 

c) zużyte opony i odpady wielogabarytowe – dwa razy w roku, 

d) odpady biodegradowalne- dwa razy w roku lub poddać kompostowaniu na terenie na której powstały. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę odbierana będzie od niego każda ilość 
odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych. 

§ 3. 1. Ustala się utworzenie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów o lokalizacji którego mieszkańcy 
zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty 

2. Do punktu zbiórki, o którym mowa w ust.1 można przekazywać papier, makulaturę, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe. 

3. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 
pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Jeżowe. 

4. Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do mobilnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów, lub odbierającego odpady akcyjnie o którym mieszkańcy zostaną poinformowani 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w specjalnych 
pojemnikach znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej, lub w placówkach oświatowych w ramach 
realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów. 

6. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę. 
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7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do 
punktu sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty w ilości nie większej niż ilość 
kupionych artykułów 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Eugeniusz Ciak
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