UCHWAŁA NR XII/102/2015
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia 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, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach
(Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legionowie, Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności:
1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki służące do
odbierania odpadów komunalnych zmieszanych, przejmuje Gmina Jabłonna jako część usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
§ 4. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące odpady:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) zebrane selektywnie odpady (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
szkło)
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
4) odpady zielone,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy
fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, świetlówki i żarówki).
§ 5. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy:
a) w zabudowie jednorodzinnej:
- odpady zmieszane (niesegregowane) –jeden raz na dwa tygodnie,
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- odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowaniowe
odpady wielomateriałowe) – jeden raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji – osiem razy w roku oraz odbiór choinek raz w roku w ostatnim tygodniu
stycznia ,
- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia, zużyte opony –
dwa razy w roku
- odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym – dwa razy w roku;
b) w zabudowie wielorodzinnej:
- odpady zmieszane (niesegregowane) – trzy razy w tygodniu,
- odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowaniowe
odpady wielomateriałowe) – po zapełnieniu poszczególnych pojemników recyklingowych
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie,
- odpady ulegające biodegradacji – osiem razy w roku oraz odbiór choinek raz w roku w ostatnim tygodniu
stycznia,
- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia, zużyte opony –
cztery razy w roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ww. częstotliwość okaże się niewystarczająca
wówczas odbiór ww. odpadów może odbywać się na zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu,
- odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym – dwa razy w roku.
§ 6. 1. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jabłonna, w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi, mogą dostarczać:
a) papier, tekturę,
b) tworzywa sztuczne,
c) metale,
d) szkło,
e) odpady zielone,
f) zużyte opony,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę
wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w umowie.
3. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający
zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Przyjęcie odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się po
okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Jabłonna ( np. dowód osobisty,
potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, kserokopia złożonej deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowa najmu).
5. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów ,
jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy.
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§ 7. 1. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie Gminy
Jabłonna lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów zlokalizowanych na terenie Gminy
Jabłonna lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Odpady niebezpieczne należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych
odpadów komunalnych lub Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dni i godziny ich otwarcia
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jabłonnie pisemnie na adres Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska
152, 05-110 Jabłonna, telefonicznie na nr tel. 22 76 77 347 lub drogą elektroniczną na adres:
sook@jablonna.pl.
§ 9. Tracą moc uchwały:
1) Nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 września 2012 r, w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2) Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/237/2012 Rady Gminy Jablonna z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3) Nr XI/86/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. . w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/2012 Rady Gminy
Jablonna z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski
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