
UCHWAŁA NR IV/33/2016
RADY GMINY JAROSŁAW

z dnia 27 maja 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm) oraz art. 18 ust.2 , art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jarosław i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady będzie odbierana w ramach wystawienia 
przed nieruchomościami każda ilość następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) zbierane selektywnie tworzywa sztuczne,

3) zbierane selektywnie szkło,

4) zbierane selektywnie papier i tektura

2. odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 1 odbierane będą od właścicieli nieruchomości co najmniej 
raz na dwa tygodnie.

3. odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt 2,3,4 odbierane będą od właścicieli nieruchomości co 
najmniej raz na kwartał.

4. harmonogram odbioru odpadów o których mowa w § 3 ust.1 Wójt Gminy Jarosław podaje do wiadomości 
mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów:

1. w punktach selektywnej zbiórki odpadów odbierana będzie każda ilość następujących frakcji odpadów:

1) odpady zielone

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) odpady elektryczne i elektroniczne,

4) baterie i akumulatory

5) leki,

6) chemikalia,

7) zużyte opony

8) odpady budowlane i rozbiórkowe

9) metal
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2. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy Jarosław odpady komunalne zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy Jarosław w 
sprawie „regulaminu punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów komunalnych”

§ 5. 1. W przypadku nie wykonania lub niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez punkty selektywnej zbiorki odpadów komunalnych 
należy złożyć reklamację w Urzędzie Gminy Jarosław niezwłocznie, w formie:

1) pisemnej,

2) e-mailowej,

3) ustnej do protokołu.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi i jej adresu do 
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi .

3. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego a 
protokół przez pracownika który go sporządził.

4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego a rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia 
adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia, a w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wnoszący 
reklamację zostanie poinformowany o innym terminie załatwienia sprawy.

6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w  jakiej została  złożona reklamacja,  
chyba że składający reklamację określi inny sposób spośród określonych w ust.1 w jaki ma być udzielona 
odpowiedź.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarosław

§ 7. Traci moc uchwala nr IX/95/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 grudnia 2012 w  sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jarosław

Antoni Gwóźdź
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