
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2016 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Jasło w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 6r ust. 4ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 zm.), Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Jasło w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi: 

1) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe 

oraz zagospodarowanie tych odpadów: 

a) 260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m
3
; 

b) 440,00 zł za kontener o pojemności 2,5 m
3
. 

2) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady zielone oraz zagospodarowanie tych odpadów: 

a) 120,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m
3
; 

b) 200,00 zł za kontener o pojemności 2,5 m
3
; 

c) 550,00 zł za kontener o pojemności 7 m
3
. 

3) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady wielkogabarytowe oraz zagospodarowanie tych 

odpadów: 

a) 170,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m
3
; 

b) 280,00 zł za kontener o pojemności 2,5 m
3
; 

c) 770,00 zł za kontener o pojemności 7 m
3
. 

2. Zgłoszenie na wykonanie usługi, o której mowa w § 1można dokonać pisemnie na formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały: 

1) wysyłając na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło; 

2) dostarczając do: Urząd Miasta w Jaśle, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

ul. Sokoła 8. 

3. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem podstawienia pojemnika 

lub kontenera. 
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4. Zapłatę za usługę dodatkową, o której mowa w § 1 należy dokonać nie później niż 3 dni robocze przed 

terminem dostarczenia pojemnika lub kontenera na wskazany w zgłoszeniu adres nieruchomości, w kasie 

Urzędu Miasta w Jaśle lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Jasła. 

5. Dostarczenie pojemnika następuje zgodnie ze złożonym zgłoszeniem po wniesieniu należnej opłaty. 

6. Właściciel nieruchomości może korzystać z kontenera przez okres do 5 dni, liczony od dnia podstawienia 

pojemnika lub kontenera. Korzystanie z pojemnika lub kontenera powyżej 5 dni podlega opłacie w wysokości 

10 zł za każdy dzień. 

7. Miasto zastrzega sobie zmianę terminu podstawienia pojemnika lub kontenera w przypadku braku 

wolnych pojemników lub kontenerów o czym zawiadomi składającego zgłoszenie celem wyznaczenia nowego 

terminu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jasła 

 

Henryk Rak 
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