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UCHWAŁA NR XVII/140/2016
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 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. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250),
Rada Gminy Jordanów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
Jordanów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. 1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
a) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać w przeźroczystych workach
i/lub pojemnikach koloru niebieskiego,
b) metal (w tym opakowania) należy zbierać w przeźroczystych workach i/lub pojemnikach koloru
pomarańczowego,
c) tworzywa sztuczne (w tym opakowania) i opakowania wielomateriałowe należy zbierać w przeźroczystych
workach i/lub pojemnikach koloru żółtego,
d) szkła (w tym opakowania) należy zbierać w przeźroczystych workach i/lub pojemnikach koloru zielonego,
e) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do przeźroczystych worków o zabarwieniu fioletowym lub
do pojemników koloru fioletowego,
f) odpadów komunalnych niesegregowanych - dla pozostałych frakcji odpadów komunalnych nienadających
się do segregacji – w workach koloru czarnego i/lub pojemnikach koloru czarnego,
g) żużle i popioły z kotłów paleniskowych – należy zbierać do pojemników metalowych.
§ 3. 1. Mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, w zależności od rodzaju zabudowy ustala się, że:
a) właściciele zabudowy ogrzewanej paliwem gazowym lub ciekłym mają obowiązek dysponować min.
40 litrowym pojemnikiem i/lub workiem na osobę;
b) właściciele zabudowy ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować min. dwoma pojemnikami
– pojemnikiem i/lub workiem na odpady komunalne o łącznej pojemności 40 litrów na osobę oraz
pojemnikiem metalowym na żużle i popioły komunalne;
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2. Minimalną ilość przewidzianych pojemników i/lub worków właściciel nieruchomości dostosowuje wg
w/w wytycznych w zależności do ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości i frakcji wytwarzanych
odpadów - przyjętej selektywnej zbiórki.
3. Worki na odpady komunalne, w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, dostarcza Gmina lub przedsiębiorca odbierającego odpady za pośrednictwem
punktów dystrybucji worków w każdej miejscowości.
§ 4.
Częstotliwość odbioru odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej
będzie odbywał się wg podziału na odpady :
a) zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło – odbiór odpadów min. jeden raz
w ciągu miesiąca;
b) odpady zmieszane (nie nadające się do segregacji) – odbiór odpadów min. jeden raz w ciągu miesiąca;
c) żużle i popioły z kotłów paleniskowych – odbiór odpadów jeden raz w ciągu miesiąca w okresie zimowym,
tj. w okresie od listopada do kwietnia;
d) bioodpady – odbiór odpadów min. jeden raz w ciągu miesiąca;
e) odpady wielkogabarytowe – zbiórka odpadów dwa razy w ciągu roku;
§ 5.
Wójt Gminy Jordanów podaje do publicznej wiadomości w tym na stronie internetowej Gminy Jordanów
lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz punktów zbiórki odpadów problematycznych,
terminy i godziny otwarcia oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów . Odpady wielkogabarytowe
oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Należy wystawiać je do odbioru
w wyznaczonych miejscach lub przy trasie zbiórki zgodnie z harmonogramem i trasą lub punktami zbiórki
podanymi wcześniej do publicznej wiadomości. Odpady remontowo-budowlane, należy zbierać
w kontenerach lub pojemnikach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady – odpady pochodzące
z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia
na budowę.
§ 6. 1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jordanowie:
a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego;
b) telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego;
2. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie
siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.
3. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania)
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków
zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/170/2013 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Jordanów
Adam Kawula

