
UCHWAŁA NR XXIV/169/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Jasło uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Gmina Jasło w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych zgromadzonych w workach 
foliowych, pojemnikach o pojemności 110/120l, 240l, 1100l i kontenerach o pojemności 6m3 lub 7m3 oraz odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy,

2) na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3) na których mieszkańcy przebywają sezonowo.

2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny
i nieselektywny.

§ 2. Ustala odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości
z terenów zamieszkałych, z terenów nie zamieszkałych a na których powstają odpady komunalne oraz terenów na 
których odpady powstają sezonowo.

§ 3. Ustala częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:

1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) będą odbierane wg 
harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (szkło i odpady opakowaniowe: tworzywa sztuczne, 
papier, tektura i metal) będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 1 
raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz 
odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i 
miejsca ich zbierania, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Odpady biodegradowalne (zielone) będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku po uprzednim ogłoszeniu 
terminu i miejsca ich zbierania, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, a także według potrzeb.

§ 4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a 
także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jasło.

§ 5. Gminny stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie
w  porozumieniu z Gminą Miejską Jasło.

§ 6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych fakt ten 
należy zgłosić do Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło: telefonicznie - na nr 13 44 366 67, lub 
osobiście - w pokoju nr 113, I piętro, lub listownie na podany wyżej adres lub drogą mailową na adres 
gmina@gminajaslo.pl, bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/183/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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