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UCHWAŁA Nr XXI/186/17
RADY GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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, z
późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Białej Podlaskiej Rada Gminy Janów Podlaski uchwala, co następuje:

§  1.  Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Janów Podlaski będzie świadczyć usługi
odbierania bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zebranych odpadów komunalnych w
ilości, w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości i ich zagospodarowanie:

1) zmieszanych (nieselektywnie zebranych);
2) selektywnie zebranych:

a) papieru i tektury,
b) metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) szkła opakowaniowego,
d) odpadów ulegających biodegradacji,
e) popiołu;

3) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zebranych, niewymienionych w
pkt 2 odbywać się będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów a w
przypadku przeterminowanych leków także w punktach aptecznych zlokalizowanych na
terenie osady Janów Podlaski.

§  2.  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z
częstotliwością:

1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu,



b) odpady selektywnie zebrane:
– papier i tektura - raz na kwartał,
– metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu
– szkło opakowaniowe - raz na kwartał,
– ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu,
– popiół - od października do kwietnia raz w miesiącu oraz raz w miesiącu lipcu;

2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu,
b) odpady selektywnie zebrane:
– papier i tektura - raz na kwartał,
– metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,
– szkło opakowaniowe - raz na kwartał,
– ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu,
– popiół - od października do kwietnia raz w miesiącu oraz raz w miesiącu lipcu.

§  3. 
1.  Gmina Janów Podlaski organizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zwanym dalej PSZOK. Lokalizacja PSZOK opublikowana zostanie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Janów Podlaski i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2.  PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Janów Podlaski w każdą sobotę w godz. 8.00-15.00.
3.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie przekazywać do PSZOK odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest
konieczne poza harmonogramem zbiórki a także inne odpady takie jak:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyte opony;
4) meble i odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku
prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia);
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) odpady zielone.

4.  Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
5.  Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w
miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.
6.  Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj wskazuje na to, że nie
należą one do grupy odpadów komunalnych.
§  4.  Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są
uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§  5. 
1.  Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Janów Podlaski



przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub przez prowadzącego PSZOK w terminie 7 dni od stwierdzenia takiego
zdarzenia.
2.  Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości dokonuje:

1) pisemnie;
2) telefonicznie;
3) drogą elektroniczną.

3.  Zgłoszenia dokonane po terminie oraz zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4.  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu
świadczącego usługi pocztowe o zachowaniu terminu zgłaszania decyduje data nadania
przesyłki zawierającej zgłoszenie.
§  6.  Traci moc uchwała Nr IX/76/15 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 494, późn. zm.).

§  7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski.

§  8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego.


