UCHWAŁA NR XI/81/2019
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 6r ust. 3, w związku z art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy Jeżewo po
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w szczególności ilość i częstotliwość odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz
sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady ulegające
biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce i warzywa), zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe i inne odpady
zawierające rtęć, tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony;
3) popiół gromadzony w osobnym pojemniku;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (do 500kg rocznie na nieruchomość lub
2 m3).
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanieodpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pt. 1-3
w każdej ilości.
§ 3. W zamian za uiszczaną opłatę tworzy się na terenie gminy Punkt Selektywnej Zbiórki
OdpadówKomunalnych. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
określa Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Odpady komunalne od właściciela nieruchomości odbierane będą w następujących systemach:
1. u źródła (bezpośrednio z posesji): niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, tektura,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji (odpady
zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce i warzywa), popiół;
2. zbiórki objazdowej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony;
3. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK: papier i tektura,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji (odpady
zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce i warzywa), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki
i żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć, tekstylia i odzież, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
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1) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji), odpady komunalne odbierane będą z następującą
częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,
b) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury - raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,
c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,
d) szkło i opakowania ze szkła – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,
e) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobne pocięte gałęzie, owoce, warzywa) – raz
w miesiącu, zgodnie z harmonogramem natomiast dopuszcza się możliwość w okresie od 1 czerwca do
31 sierpnia, że odbiór odpadów biodegradowalnych będzie z częstotliwością 2 razy w miesiącu,
f) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września – razy w miesiącu, a w okresie od 1 października
do 30 kwietnia – dwa razy w miesiącu.
2. Zbiórki objazdowej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony – dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym),
3. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK czynny w okresie
letnim (kwiecień – październik) dwa razy w tygodniu w środę w godz. od 14:00 do 18:00 i w sobotę w godz. od
8:00 do 14:00 a w okresie zimowym (listopad – marzec) w soboty w godz. od 8.00 do 12.00. Dostarczać można
takie odpady jak: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady
ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce i warzywa), zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe i inne odpady zawierające
rtęć, tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług
przezprzedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Jeżewo telefonicznie lub w formie pisemnej z podaniem:
1) imienia i nazwiska zgłaszającego;
2) adresu zamieszkania zgłaszającego;
3) krótkiego opisu rodzaju nieprawidłowości w świadczeniu usług;
4) daty wystąpienia nieprawidłowości.
3. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej opublikowania w Dzienniku
UrzędowymWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stefan
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Załącznik do uchwały
Nr XI/81/2019
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 13 czerwca 2019 r.
Regulamin PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie gminy Jeżewo mieści
się w Białych Błotach (Brzozowy Most) – dawne wysypisko gminne.
1) PSZOK jest oznakowany tablicą informacyjną.
2) Obsługą i odbiorem odpadów zajmuje się - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86 –
100 Świecie.
3) PSZOK jest czynny:
a) w okresie letnim od kwietnia do października w soboty w godz. 8.00 – 14.00 i w środę od godz. 14.00 –
18.00,
b) w okresie zimowym od listopada do marca w soboty w godz. 8.00 – 12.00;
4) Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem oraz rozładunek przyjmowanych
odpadów
wykonuje samodzielnie, pod nadzorem pracownika Punktu, który wskazuje miejsce
umieszczania odpadów.
5) Punkt PSZOK jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Jeżewo objętych systemem zagospodarowania
odpadami komunalnymi pochodzącymi wyłącznie z gospodarstw domowych.
6) Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie odcinka uiszczenia opłaty za bieżący miesiąc oraz
sprawdzenie przez pracownika Punktu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie
przyjmowanych odpadów.
7) W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach można bezpłatnie oddać
następujące frakcje odpadów:
a) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych oraz termometry rtęciowe i inne
odpady zawierające rtęć,
(np. zamknięte opakowania po lekach, zamknięte buteleczki po lekach, bez zużytych materiałów
opatrunkowych, które są odpadami medycznymi)
b) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych
(drobna chemia opakowania po farbach używanych w domu, opakowania po środkach ochrony
roślin np. opakowania po nawozie do trawy)
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny
(mały sprzęt agd, np. odkurzacz, żelazko, elektronarzędzia, duże agt, np. lodówka, telewizor,
pralka. Zużyte żarówki, świetlówki. Sprzęt musi być kompletny z elementami elektrycznymi
i elektronicznymi. Sama obudowa pochodząca z rozbiórki sprzętu nie stanowi zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego).
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe
(np. wersalka, biurko, komoda, elementy mebli np. drzwi od szafy, deska do prasowania, rama
okienna, lustro itp.)
e) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych
(pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony, rocznie można oddać maksymalnie 8 opony (20kg) z jednej nieruchomości)
f) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych
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(baterie - akumulatorki użytkowane w gospodarstwie domowym z urządzeń agd, zabawek oraz
akumulatory od motorowerów, motocykli oraz samochodów osobowych)
g) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych
(wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu
i odpadów niebezpiecznych. Ilość - do 500kg rocznie na nieruchomość lub 2m3)
h) odpady zielone - odpady biodegradowalne powstające w gospodarstwach domowych
(odpady zielone - skoszona trawa, liście, drobno pocięte gałęzie - do wielkości maksymalnie
50 mm, owoce i warzywa. Nie należy dostarczać np. pień z korzeniami z glebą po ścięciu drzew np.
po likwidacji sadu)
i) odzież i tekstylia powstające w gospodarstwach domowych
(odpady powinny być czyste i nie mogą być mokre)
j) papier i tektura
(można dostarczyć: gazety, czasopisma, tektura, kartony - pocięte, zeszyty, książki, papier szkolny
i biurowy.
nie należy dostarczać: opakowania z jakąkolwiek zawartością, zatłuszczonego i brudnego papieru,
kalki, tapet, kalki, papieru faksowego, przebitkowego, papieru termicznego, papieru lakierowanego
lub foliowanego z folderów reklamowych, artykułów higienicznych - pieluch, wacików, podpasek)
k) metale i tworzywa sztuczne
(można dostarczać: butelki po napojach, kartony po mleku i napojach, opakowania plastikowe po
żywności, opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste folie, torebki
z tworzyw sztucznych, plastikowe i metalowe nakrętki i zakrętki, puszki aluminiowe po napojach,
puszki stalowe po konserwach.
nie należy dostarczać: butelki i pojemniki z zawartością, butelki po olejach silnikowych,
spożywczych, płynach chłodniczych, zabawek plastikowych, szczoteczek do zębów, opakowań po
środkach ochrony roślin, opakowań po lekach, puszek po farbach, lakierach, aerozolach, sprzętu agd,
baterii, styropianu, gumy).
l) szkło
(można dostarczać: szklane butelki po napojach, żywności bez nakrętek, słoiki bez nakrętek,
szklane opakowania po kosmetykach.
nie należy dostarczać: szkła stołowego – szklanek, kieliszków, talerzy, fajansu, porcelany, naczyń
żaroodpornych, doniczek, zniczy, szyb samochodowych, szkła okularowego).
8) Przyjęcie odpadów będzie rejestrowane na formularzu zawierającym datę przyjęcia odpadu, jego rodzaj,
ilość i wagę, oraz dane osoby dostarczającej odpady.
9) W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej właściciel tychże odpadów jest obowiązany je
posegregować. W przypadku odmowy segregacji, odpady nie zostaną przyjęte do PSZOK.
10) Odpady przywiezione do PSZOK, których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na źródło
pochodzenia inne, niż z gospodarstw domowych – nie są przyjmowane.
11) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili przekazania.
12) Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady
nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, gdy opady są zanieczyszczone lub przyjęcie
odpadów byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
13) Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w punkcie 8 niniejszego
Regulaminu.
14) W PSZOK nie będą przyjmowane:
a) odpady budowlane zawierające azbest, smołę, - ok. (np. eternit oraz odpadowa papa),
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b) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone
na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców,
c) odpady pochodzące z działalności rolniczej lub pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej.
15) Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
16) Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Jeżewo oraz na stronie ZUK Sp. z o.o.
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Uzasadnienie
Konieczność uchwalenia na nowo Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności określenia Regulaminu PSZOK.
Regulamin ten ma pomóc mieszkańcom lepiej segregować odpady oraz pomoże to w lepszej organizacji
PSZOK.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stefan
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