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UCHWAŁA NR LXIX/685/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin (tekst
jednolity: Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r., poz. 950)
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.), w zw. z art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2 ust. 2, pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO 2016-2022) – należy przez to rozumieć
dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXXI/810/2017 z 29
maja 2017r.”.
2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina Jarocin należy do VI Regionu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie
wielkopolskim, wskazanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2016-2022, w którym Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowi instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Jarocinie, do której przedsiębiorca odbierający odpady jest zobowiązany przekazywać odebrane od
właścicieli nieruchomości zebrane odpady komunalne.”.
3. § 7 ust. 1a i 1b otrzymuje brzmienie:
„1a. Pojemniki do selektywnej zbiórki popiołów i żużli z palenisk domowych są bezpłatne dla
każdego gospodarstwa domowego, na które została złożona deklaracja za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Mieszkańcy mogą odebrać pojemnik w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Jarocinie z siedzibą, w Witaszyczkach.
1b. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość pojemników, można pobrać dodatkowy
pojemnik w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie po wcześniejszym podpisaniu
umowy kaucji lub dzierżawy.”.
4. § 7 ust. 2 pkt 2) lit. a) i e) otrzymuje brzmienie:
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„a) worek żółty, o minimalnej pojemności 120 l, wykonany z folii LDPE, o grubości minimalnej
0,04 mm, o minimalnej wytrzymałości 15 kg, półprzezroczysty z możliwością weryfikacji
zawartości worka – do zbierania tworzyw sztucznych i metali,
e) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 l, o grubości minimalnej 0,05 mm, o minimalnej
wytrzymałości 25 kg, wykonany z folii LDPE, z możliwością weryfikacji zawartości worka - do
zbierania odpadów zielonych (trawy z koszenia trawników przydomowych oraz opadłych liści
z drzew).”.
5. § 7 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
1) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
6. Wkreśla się § 7 ust. 4a.
7. § 10 ust. 3 wiersz 7 otrzymuje brzmienie:
Popiół
(popiół i żużel
z palenisk
domowych, odpady
mineralne
dopuszczone przez
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Witaszyczkach)

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie październikkwiecień)
Jeden raz w miesiącu
(w maju i wrześniu).
W szczególnie
uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się
inną częstotliwość
uzgodnioną przez Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Witaszyczkach.

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie październikkwiecień)
Jeden raz w miesiącu
(w maju i wrześniu).
W szczególnie
uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się
inną częstotliwość
uzgodnioną przez Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Witaszyczkach.

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie październikkwiecień)
Jeden raz w miesiącu
(w maju i wrześniu).
W szczególnie
uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się
inną częstotliwość
uzgodnioną przez Zakład
Zagospodarowania
Odpadów
w Witaszyczkach.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały wymienionej w § 1 nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jarocinie
(-) Rajmund Banaszyński

