
UCHWAŁA NR XXII/165/2016
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Gminy Jabłonka uchwala co następuje:

§ 1. 

Podmiot uprawniony zobowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości
w pojemnikach lub workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności tych 
pojemników i worków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Jabłonka.

§ 2. 

Określa się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

1. Odpady komunalne zmieszane, gromadzone w pojemnikach, odbierane są od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych co najmniej jeden raz w miesiącu. Natomiast w przypadku nieruchomości z budynkami 
wielolokalowymi, odpady te powinny być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny tj. papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, gromadzone w odpowiednich workach
o pojemności 120l, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 
co najmniej jeden raz w miesiącu. Natomiast w przypadku nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, odpady 
te powinny być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, jeśli nie są kompostowane w przydomowych 
kompostownikach, gromadzone są w odpowiednich workach 120 l i odbierane bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu. Natomiast w przypadku nieruchomości z budynkami 
wielolokalowymi, odpady te powinny być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

4. Segregowane odpady komunalne takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odbierane są  bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej jeden raz w 
roku.

5. Odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków, odbierane są bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości na indywidualne zgłoszenie, niezwłocznie po powiadomieniu Podmiotu uprawnionego 
przez właściciela nieruchomości o zapełnieniu pojemnika, przy czym pojemnik powinien być zapełniony nie 
później niż w ciągu dwóch dni od podstawienia go właścicielowi nieruchomości przez Podmiot uprawniony. 
Odpady budowlane odbierane są również w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory zbierane są do pojemników zlokalizowanych w punktach selektywnego 
zbierania, placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż, w wyznaczonych punktach zbiórki (np. w 
szkołach) lub przekazywane Podmiotowi uprawnionemu do odbioru.

7. Przeterminowane leki zbierane są do pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy 
Jabłonka w godzinach ich pracy.

8. Chemikalia (opakowania po chemikaliach i zawierające resztki chemikaliów np. farb, lakierów, 
rozpuszczalników, detergentów) odbierane są w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Odpady zielone  (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.) gromadzone są w odpowiednich workach 120 l i 
odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu oraz odbierane są w 
punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Id: BF43003B-B8BE-4063-8C18-BEC6CCC952FC. Podpisany Strona 1



§ 3. 

1. Ustala się utworzenie przynajmniej dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Jabłonka.

2. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługiwane są przez Podmiot uprawniony, na zasadach 
określonych w umowie.

3. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy Jabłonka w ramach ponoszonej 
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać własnym transportem następujące 
odpady komunalne zebrane selektywnie:

1) papier i tekturę,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

4) metal,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) odzież używaną,

8) chemikalia (opakowania po chemikaliach i zawierające resztki chemikaliów np. farb, lakierów, 
rozpuszczalników, detergentów),

9) zużyte opony,

10) odpady wielkogabarytowe,

11) odpady zielone  (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.),

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych remontów 
prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.

4. Odpady komunalne wymienione w ust.3, przyjmowane są w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w godzinach jego otwarcia.

5. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
udostępnione są na stronie internetowej Gminy: www.jablonka.pl.

§ 4. 

Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właściciela nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania.

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać 
niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości, w następujący sposób:

1) osobiście,

2) telefonicznie,

3) pisemnie na adres Urzędu Gminy Jabłonka,

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odpady @ jablonka .pl .

2. Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości, dane osobowe właściciela nieruchomości, opis i datę 
niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.
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§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/214/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr XXXIV/199/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka

mgr inż. Eugeniusz Moniak
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