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UCHWAŁA NR XXVIII/190/13
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, ostatnia zmiana
Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica i zagospodarowania tych odpadów.
§ 2.1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Jemielnica będzie świadczyć usługi odbioru:
1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołu;
2) szkła, w tym bezbarwnego oraz szkła kolorowego, papieru, tektury, tworzyw sztucznych i metali zebranych
workach lub pojemnikach zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica określonym odrębną uchwałą, w każdej ilości;
3) przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon poprzez przekazanie tych odpadów przez właścicieli nieruchomości do objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l;
2) pojemniki metalowe o pojemności 110 l;
3) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l;
4) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności minimum 60 l;
5) kosze uliczne o pojemności minimum 10 l;
6) kontenery o pojemności minimum 7 m3 na odpady komunalne;
7) kontenery o pojemności minimum 5 m3 na odpady budowlano-remontowe.
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3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica, traktowane będą, jako zmieszane odpady komunalne.
§ 3.1. Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości z następująca częstotliwością:
1) w sezonie letnim:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) popiołu - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
d) bioodpadów - nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) w sezonie zimowym:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) popiołu - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) bioodpadów - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
3) opróżnianie koszy ulicznych z miejsc publicznych odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
2. Określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jemielnica grupy odpadów
selektywnie zbieranych, odpady poremontowe, gruz oraz odpady niebezpieczne w szczególności:
1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania
po nich;
2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich;
3) opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji;
4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;
5) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;
6) baterie i akumulatory;
7) zużyte kartridże i tonery;
8) przepracowane oleje, przyjmowane są nieodpłatnie przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
i magazynowane w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Jemielnica.
5. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie te odpady opisane
w ust. 2, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.
6. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, określonych w ust. 2, jeżeli:
1) ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
2) odpady komunalne zostały posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jemielnica;
3) niemożliwa jest identyfikacja odpadów lub są one niewiadomego pochodzenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Drzyzga

