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UCHWAŁA NR XI/69/2015
RADY GMINY JADÓW
z dnia 7 października 2015 r.
w sprawie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,
poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbiera się od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i tych
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odpady komunalne z pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Jadów, zwanego dalej „Regulaminem”;
2) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszane (nieselektywnie zbierane),
b) selektywnie zbierane:
- szkło białe i kolorowe,
- plastik, w tym typu PET,
- papier i tektura,
- tekstylia,
- drobny metal,
- opakowania wielomateriałowe,
3) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, nie wymienionych w pkt 2, odbywa się
w punkcie selektywnego zbierania odpadów, Jadów, Pl. Dreszera 17
- metal gabarytowy,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- opakowania po chemikaliach,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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- odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
- odpady zielone,
- przeterminowane leki;
4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałych
prowadzone jest raz na dwa tygodnie w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień), poza tym sezonem
(październik-marzec) raz na miesiąc, poza miejscowościami ustalonymi jako typowo rekreacyjne, zgodnie
z częstotliwością określoną w Regulaminie;
5) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z miejscowości
ustalonych jako rekreacyjne (Borzymy, Iły, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła ulice Graniczna, Lisa
i Zagaje, Starowola, Strachów, Urle, Zawiszyn) prowadzone jest raz na tydzień w sezonie letnim (kwiecieńwrzesień), poza tym sezonem (październik-marzec) raz na miesiąc, zgodnie z częstotliwością określoną
w Regulaminie;
6) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzone jest
raz na miesiąc, zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie;
7) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi w środy od godziny 08.00 do 16.00
oraz soboty od godziny 10.00 do 14.00 w sezonie letnim (od kwietnia do września), w sezonie zimowym
(od października do marca) w soboty od godziny 10.00 do 14.00, przyjmując odpady selektywnie zebrane,
o których mowa w pkt 3.
§ 2. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości
może zgłosić takie przypadki:
- mailem (ewa.skwarska@jadow.az.pl),
- telefonicznie: (25) 675-40-44 wew. 45,
- pisemnie na adres Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Gminy
Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów
z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
Przewodniczący Rady Gminy Jadów:
Jadwiga Grabska

