
RADA l\iIEJSK.A 
\'l ,Jelczu-Lnsltowicuch 

ul. Witosn 24 
tcl./fax 71 381 71 31 UCHWAŁA NR XLII.312.2017 

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH 

z dnia 29 grudnia 2017 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 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.), po zasięgnięciu opinii Pai'istwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Oławie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w§ 1, odbiera się następttjące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

I) odpady komunalne zmieszane, zbierane w pojemnikach zgodnych z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice; 

2) odpady komunalne zmieszane resztkowe, zbierane w pojemnikach zgodnych z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowicach; 

3) odpady komunalne zbierane selektywnie w workach zgodnych z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, z podziałem na następujące frakcje: 

a) papier i tektura, 

b) szkło, 

c) metal i tworzywa sztuczne, 

d) odpady ulegające biodegradacji. 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierane 
w miejscach i terminach określonych przez Gminę Jelcz-Laskowice; 

4) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę 

aptekach. 

2. Pojemniki na odpady zmieszane i zmieszane resztkowe, pojemniki i worki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, zapewnia podmiot odbierający odpady komunalne. 

§ 3. 1. Ustala się, iż w ramach opiaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się 
z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) w zabudowie wielorodzinnej wywóz odpadów zmieszanych resztkowych i "BIO" odbywa się 2 razy 
w tygodniu, odpadów segregowanych: szkło, papier, metal i tworzywa sztuczne dwa razy w miesiącu; 

2) w zabudowie jednorodzinnej wywóz odpadów zmieszanych i zmieszanych resztkowych odbywa się 
nie rzadzej niż I raz w tygodniu, odpadów segregowanych: szkło, papier, tworzywa sztuczne jeden raz 
w miesiącu, odpadów "810": 

- w miesiącach kwiecief1 - październik nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

- w miesiącach listopad - marzec nie rzadziej niż I raz na dwa tygodnie . 

2. Meble i inne dpady wielkogabarytowe, odbierane są: 

I) w zabudowie wielorodzinnej, przy boksach śmietnikowych jeden raz w miesiącu wg ustalonego 

harmonogramu; 

2) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miesiącach kwiecie11 lub maj o ·az 
wrzesie11. lub październik, bezposrednio od mieszka1'tców. 
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3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie: 

I) w zabudowie wielorodzinnej (przy boksach śmietnikowych) oraz w zabudowie jednorodzinnej 
(bezposrednio od mieszka11ców) dwa razy w roku, w miesiacach kwiecie11 lub maj oraz wrzesiefl lub 
październik. 

4. Od właścicieli nieruchomości 

i przekazanych do odebrania 
w Gminie Jelcz-Laskowice. 

odbiera 
zgodnie 

się każdą ilość odpadów komunalnych 
z regulaminem utrzymania czystości 

zebranych 
i porządku 

§ 4. I. W ramach opiaty w utworzonym przez Gminę Jelcz-Laskowice punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych: 

I) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ramach określonego limitu, tj. nie więcej niż 0,50 Mg na rok; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) Zllżyte opony, w ramach określonego limitu,tj. nie więcej niż 4 szt. na rok: 

6) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach; 

7) odpady zielone; 

8) odpady ulegające biodegradacji; 

9) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych; 

I O) papier i tektura; 

JJ)metal; 

12) tworzywa sztuczne; 

13) szkło i opakowania ze szkła; 

I 4) opakowania wielomaterialowe; 

2. Odpady segregowane dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do PSZOK będą 
odbierane bezpłatnie. 

3. Do punktu selektywnego zbierania nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane. 

4. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to iż nie powstały 
w gospodarstwach domowych. 

5. Oddając odpady komunalne o których mowa w ust. I do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie Gminy Jelcz
Laskowice lub dokumentem potwierdzającym dokonywanie opiaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym i. 

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczy! usługi w następujące dni oraz 
godziny: 

I) poniedziałek- od godziny 13:00 do godziny 18:00; 

2) środa - od godziny13:00 do godziny 18:00 ; 

3) piątek - od godziny 13:00 do godziny 18:00; 

4) soboty- od godziny 10:00 do godziny 15:00. 

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

I) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po 
stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa 
została niewłaściwie wykonana; 

Id: FF70B384-2449-4AO2-886E-9E2E7C3C2C53. Podpisany 



2)) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, telefonicznie, pisemnie 
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail - um.gospodarkaodpadamia@jelcz-laskowice.pl ; 

3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, 
w szczególności: 

a) imię i nazwisko zgłaszającego, 

b) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji, 

c) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

§ 6. Informacje w zakresie: 

l) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; 

2) miejsc i terminów zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego; 

- ogłaszane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, na tablicach oglosze11 
oraz w prasie lokalnej . 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic. 

§ 8. Traci moc Uchwala nr XXI.J 83.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 czerwca 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 przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 9. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewo nicząca Rady 
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