
 
 

UCHWAŁA NR XXII/128/2020 
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 16 grudnia 2020 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 r ust. 3, 3a, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatęza gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Jordanów Śląski, będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania: 

1) odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) zebranych z terenu nieruchomości - w każdej 
ilości; 

2) odpadów z tworzyw sztucznych i metali - w każdej ilości; 

3) papieru - w każdej ilości; 

4) szkła - w każdej ilości; 

5) odpadów ulegających biodegradacji - w każdej ilości; 

6) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - w każdej ilości; 

7) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wszystkich zebranych selektywnie 
odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w każdej ilości, 
z wyłączeniem zużytych opon - ograniczenie do 8 szt./rocznie z jednego gospodarstwa domowego oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych - miesięcznie nie więcej niż 0,25 m³ z jednego gospodarstwa 
domowego. 

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościw 
następujący sposób: 

1) zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie; 

2) tworzywa sztuczne, metale - raz na miesiąc; 

3) opakowania ze szkła - raz na miesiąc; 

4) papier i makulatura - raz na miesiąc; 

5) bioodpady – w okresie: 

a) od 1 stycznia do 31 marca – 1 raz na miesiąc; 
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b) od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie; 

c) od listopada do 31 grudnia - 1 raz na miesiąc 

- odbiory te nie dotyczą nieruchomości, które deklarują kompostowanie bioodpadów; 

6) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - 2 razy w roku 
według obowiązującego harmonogramu w systemie akcyjnym lub odpady te można dostarczyć do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Jordanowie Śląskim przy ulicy 
Dalekiej 2; 

7) przeterminowane leki zbierane w oznakowanych pojemnikach ustawionych w Aptece ul. Wrocławska 46, 
oraz w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 lub w PSZOK. 

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa zostanie podany do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Jordanów Śląski oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

3. Odpady komunalne odbierane są od godziny 7.00 do godziny 15.00 w dniach odbioru odpadów, 
określonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych ustalanym na dane półrocze, wystawione przed 
posesję do granicy drogi, tak aby nie powodowały one utrudnień w ruchu oraz były łatwo dostępne dla 
podmiotu odbierającego odpady. 

4. Ustala się, iż obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na ich właścicielach. 

5. Ustala się, iż worki do selektywnej zbiórki udostępniane są przez podmiot uprawniony, oznakowane 
w następujących sposób: 

1) koloru niebieskiego, oznaczone napisem „PAPIER” – na odpady papieru, w tym tektury; 

2) koloru żółtego, oznaczone napisem „TWORZYWA SZTUCZNE, METAL” – na odpady metalu, tworzyw 
sztucznych, w tym materiały wielomateriałowe; 

3) koloru zielonego lub białego, oznaczone napisem „SZKŁO” – na odpady szklane; 

4) koloru brązowego, oznaczone napisem „BIO” – na bioodpady, z pominięciem nieruchomości, na których 
deklarowane jest gromadzenie bioodpadów w kompostowniku. W zamian za zwolnienie z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za kompostowanie uznaje się zbieranie odpadów komunalnych 
biodegradowalnych na terenie nieruchomości jednorodzinnej w sposób niepowodujący uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich oraz wykorzystanie powstałego kompostu na własne potrzeb. 

6. Worki do selektywnej zbiórki bioodpadów udostępniane są na nieruchomości w ilości nie większej niż 
5 sztuk przypadających na odbiór tych odpadów, zgodny z harmonogramem. 

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. 
Dalekiej 2 w Jordanowie Śląskim (teren oczyszczalni ścieków). 

2. Do PSZOK mieszkańcy gminy Jordanów Śląski mogą przekazać bezpłatnie odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny, w tym: 

1) papieru i makulaturę; 

2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) przeterminowane leki i chemikalia; 

5) zużyte baterie i akumulatory; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony w ilości 8 opon na rok 
kalendarzowy z jednego gospodarstwa domowego; 

9) tekstylia, w tym ubrania; 
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10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,25 m³ miesięcznie z jednego gospodarstwa 
domowego; 

11) bioodpady; 

12) styropian z artykułów gospodarstwa domowego; 

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. 

4. PSZOK świadczy usługi w dniach: wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 10.00 do 15.00, środa 
w godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. 

5. Oddając odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 2 do PSZOK, należy okazać się dokumentem 
(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych) potwierdzającym dokonanie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w Gminie Jordanów Śląski. 

6. Pracownik prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez 
mieszkańców Gminy Jordanów Śląski. 

§ 4. l. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają takie przypadki do Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. 
Wrocławska 55, 55- 065 Jordanów Śląski, telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 15 81 lub 82, e-mailem 
na adres: ug@jordanowslaski.pl lub pisemnie drogą pocztową, albo osobiście. Zgłoszenia niezwłocznie będą 
przekazywane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub do 
pracownika prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, i rozpatrzone zostaną 
niezwłocznie od chwili zgłoszenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Andrzej Ligas
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/128/2020 

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

 

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY                                      

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W JORDANOWIE ŚLĄSKIM 

 

 L.p. Rodzaj odpadu Charakterystyka Ilość odpadów 

[kg/Mg/rok] 
1.  Tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe, 

metale 

Opakowania plastikowe, opakowania wielomateriałowe, 

reklamówki, opakowania metalowe bez zawartości 

b.o. 

2.  Szkło  Opakowania szklane bez zawartości  b.o. 

3.  Papier i tektura  Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, torby 

papierowe  

b.o. 

4.  Odpady biodegradacyjne 

- zielone 

Trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów 

ciętych i doniczkowych,  

b.o. 

5.  Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 

Resztki kuchenne  nie zawierające odpadów mięsnych, fusy po 

kawie 

b.o. 

6.  Wielkogabarytowe -  

meble 

Meble, meble tapicerowane, okna bez części szklanej, wanny, 

brodziki bez tworzyw sztucznych 

b.o. 

7.  Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

Monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, 

kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z 

wyświetlaczem LCD lub plazmowym, pralki, piekarniki, 

suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, 

kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony 

stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, 

drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, 

grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 

klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, 

inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne 

niezawierające substancji niebezpiecznych  
 

 

 

 

b.o. 

8.  Zużyte baterie i 

akumulatory 

 b.o. 

9.  Przeterminowane leki Wszystkie leki, z wyjątkiem cytotoksycznych i cytostatycznych b.o. 

10.  Odzież Ubrania b.o. 

11.  Tekstylia Koce, pościele, firany, zasłony, ręczniki, dywany b.o. 

12.  Rozpuszczalniki  b.o. 

13.  Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice 

  

b.o. 

14.  Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

  

b.o. 

15.  Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające 

ceramiki, szkła, metalu, gumy 

b.o. 

16.  Kwasy  b.o. 
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17.  Alkalia  b.o. 

18.  Odczynniki fotograficzne  b.o. 

19.  Lampy fluorescencyjne i 

inne odpady zawierające 

rtęć 

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, 

niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe 

 

b.o. 

20.  Urządzenia zawierające 

freony 

Chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon b.o. 

21.  Metale  b.o. 

22.  Odpady budowlane i 

remontowe 

 Nie więcej niż 

0,25 m³ 

miesięcznie 

23.  Opony Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 

tony 

8 szt. 

rocznie 

24.  Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji 

Płyty CD,DVD b.o 

25.  Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

Oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i 

syntetyczne 

b.o. 

26.  Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. 

środkami roślin I i II 

klasy toksyczności 

bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

 b.o. 

27.  Odpadowy toner 

drukarski 

 b.o. 

28.  Styropian Pochodzący z zakupu sprzętu RTV, AGD, lub innych urządzeń 

domowych.  

b.o. 

29.  Komunalne odpady 

niebezpieczne 

Żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne, termometry, 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki 
chemiczne, oleje i tłuszcze zawierających substancje 

niebezpieczne oraz opakowania po wyżej wymienionych 
substancjach powstające w gospodarstwach domowych 

stosowane przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień 

 

b.o. 

30.  Inne niewymienione  

frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

 b.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 7116



 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/128/2020 

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

zlokalizowanego w Jordanowie Śląskim, przy ul. Dalekiej 2 

(obok oczyszczalni ścieków) 

 
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela  

nieruchomości, w Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK) 

przyjmowane są odpady komunalne  zebrane  w sposób selektywny.  

I. Zasady ogólne: 

1. Przyjęcia odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości, dokonuje upoważniony 

pracownik obsługujący PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności                              

z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Korzystający  z PSZOK  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  przestrzegania  regulaminu  i 

poleceń pracownika.  

II. Ustalenia szczegółowe: 

1. W  PSZOK-u przyjmowane  są  odpady wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 10.00 do 15.00, 

środa w godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. 

2. W  PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne tylko od właścicieli nieruchomości z terenu  

gminy Jordanów Śląski. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane. 

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Odpady powinny być dostarczane w sposób pozwalający na ich identyfikację co do rodzaju 

frakcji. 

6. Do PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały                        

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

7. Do PSZOK-u nie są przyjmowane w szczególności następujące rodzaje odpadów: 

- odpady zawierające azbest; 

- zmieszane odpady komunalne; 

- padłe zwierzęta. 

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku: 

- stwierdzenia przez pracownika obsługującego PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na 

wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych; 

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach; 

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

9. Przyjmujący odpady pracownik obsługujący PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie 

przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez 

dostarczającego zgodnie zobowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu. 

III. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkich  informacji  o pracy Punktu  udziela  pracownik  obsługujący  PSZOK  na  miejscu  

lub  pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej: www.jordanowslaski.pl. 

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  jest  dostępny 

na stronie internetowej gmin Jordanów Śląski www.jordanowslaski.pl. . 
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