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UCHWAŁA NR VIII/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane:
- tworzywa sztuczne: butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po
jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach oraz folie,
- puszki aluminiowe,
- szkło bezbarwne,
- szkło kolorowe,
- papier,
- odpady zielone, odbierane 1 raz w miesiącu w okresie od maja do listopada w jednorazowej ilości
nie większej niż 4 worki,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
2) odbiera się odpady komunalne zbierane selektywnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
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a) worki z wyselekcjonowanymi odpadami (tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe, szkło bezbarwne,
szkło kolorowe, papier),
b) odpady zielone,
c) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak
przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach
niebezpiecznych, filtry olejowe; Przeterminowane leki można także oddawać w specjalnie
wyznaczonych i oznakowanych punktach na terenie Gminy Jarocin,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe,
h) zużyte opony,
i) szyby okienne, ramy okienne, odzież i tekstylia,
j) inne odpady wymienione w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) dwa razy w roku mieszkańcy mogą również przekazywać odpady do mobilnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych i problemowych - tzw. gratowozu:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) daty odbioru odpadów za pomocą tzw. gratowozu określone są w harmonogramie odbioru odpadów.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej,
nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem
nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
3. Odbieranie odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do miejsc
gromadzenia odpadów, przez które rozumie się zabezpieczone pomieszczenia lub pojemniki.
4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów
komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w gminie, za wyjątkiem, o którym mowa w ust.1 lit. b tiret 6.
§ 3. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest
dokonać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, przy uwzględnieniu
postanowień niniejszego paragrafu.
2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych do pojemników o pojemności 4000 l wzwyż
będzie się odbywać zgodnie z terminem odbioru ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów, jednak
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. W przypadku zapełnienia pojemnika w terminie wcześniejszym niż
ustalony w harmonogramie odbioru odpadów, odbieranie odpadów odbywać się będzie po zgłoszeniu tego
faktu przez właściciela nieruchomości w momencie zapełnienia pojemnika w około 80 % .
3. Odbieranie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie umieszczonych w pojemnikach określonych
w § 7 ust. 2, pkt 3 lit. a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie będzie się odbywać zgodnie
z terminem odbioru ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden razy
w miesiącu. W przypadku zapełnienia pojemnika w terminie wcześniejszym niż ustalony w harmonogramie
odbioru odpadów, odbieranie odpadów odbywać się będzie po zgłoszeniu tego faktu przez właściciela
nieruchomości w momencie zapełnienia pojemnika w około 80 %.
4. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
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Rodzaj odpadu

nieruchomości
zamieszkałe
w zabudowie
jednorodzinnej

nieruchomości
zamieszkałe
w zabudowie
wielorodzinnej

Odpady komunalne
zmieszane

Jeden raz na dwa
tygodnie.

Pojemniki do 1100 l
włącznie - jeden raz na
dwa tygodnie.
Pojemniki od 4000 l
włącznie-sukcesywnie po
zapełnieniu pojemnika,
jednak nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu.

Papier

Jeden raz w miesiącu.

Tworzywa sztuczne

Jeden raz w miesiącu.

Szkło

Jeden raz w miesiącu.

Sukcesywnie po
zapełnieniu pojemnika
jednak nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu.
Sukcesywnie po
zapełnieniu pojemnika
jednak nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu.
Sukcesywnie po
zapełnieniu pojemnika
jednak nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu.
--

Zielone (trawa z koszenia
trawników
przydomowych oraz
opadłe liście z drzew)

Jeden raz w miesiącu (w
okresie maj - listopad).

nieruchomości
niezamieszkałe przez
mieszkańców, na
których powstają
odpady komunalne
Pojemniki do 1100 l
włącznie- jeden raz na
dwa tygodnie.
Pojemniki od 4000 l
włącznie-sukcesywnie po
zapełnieniu pojemnika,
jednak nie rzadziej niż
jeden raz na dwa
tygodnie.
Jeden raz w miesiącu.

Jeden raz w miesiącu.

Jeden raz w miesiącu.

--

§ 4. Określa się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest w Witaszyczkach;
2) W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są odpady wymienione
w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane przez mieszkańców, mieszkańcy mogą dostarczać
samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach; przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe
i budowlane zgodnie z obowiązującym regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4) zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców samodzielnie i na własny koszt do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany
w Witaszyczkach (bezpłatnie do 8 opon na pełnoletniego mieszkańca w ciągu roku kalendarzowego).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
§ 6. Traci moc uchwała Nr LXIII/401/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4095).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Rajmund Banaszyński
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