
 

 

UCHWAŁA NR XVI/108/20 

RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 

z dnia 12 marca 2020 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. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c 

i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2010 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obejmuje: 

1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne; 

2) odbiór odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych dostarczonych przez posiadacza odpadów 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Od właściciela nieruchomości będą odbierane odpady komunalne zgromadzone w sposób i w zakresie 

określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości jest prowadzone z następującą częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

2) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – raz na 2 tygodnie, 

3) papier – raz w miesiącu, 

4) szkło – raz w miesiącu, 

5) odpady biodegradowalne  – od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w okresie od 

1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę 

i przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1, podany jest  

do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta. 

§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady w godzinach pracy punktu. 
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2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu 

powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych następujących ilości i rodzajów selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych: 

1) papier - w każdej ilości, 

2) szkło - w każdej ilości, 

3) metale - w każdej ilości, 

4) tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 

5) opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości, 

6) bioodpady - w każdej ilości, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości, 

9) przeterminowane leki i chemikalia - w każdej ilości, 

10) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych - w każdej ilości, 

11) zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, odpady tekstyliów i odzieży - w każdej ilości, 

13) zużyte opony dla pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 t - w ilości do 2 kompletów opon  

(8 szt.) na nieruchomość na rok, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 500 kg na nieruchomość na rok. 

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, właściciele nieruchomości mogą ten fakt zgłosić do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane pisemnie na adres Urzędu Miasta Jedlina-

Zdrój, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres urzad@jedlinazdroj.eu. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/33/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia 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. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta: 

M. Drapich 
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