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UCHWAŁA NR LXVIII/695/2018
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 2 lipca 2018 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. 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) bezpośrednio sprzed nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 6:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów (pozostałość po segregacji);
c) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w postaci:
- odpadów zielonych z zastrzeżeniem ust. 3;
- odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego;
d) papier;
e) metale;
f) tworzywa sztuczne;
g) szkło;
h) opakowania wielomateriałowe;
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
2) za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
a) zużyte baterie i akumulatory;
b) przeterminowane leki i chemikalia;
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c) zużyte opony;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f) budowlane i rozbiórkowe;
g) odpady zielone w postaci gałęzi i konarów o średnicy powyżej 10 cm, pni drzew oraz pni drzew
z korzeniami.
2. Z nieruchomości zamieszkałych odbiera się każdą ilość wytworzonych odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałości po selektywnym zbieraniu
odpadów (pozostałość po segregacji);
2) selektywnie zbieranych odpadów typu papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe;
3) wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) zielonych, pochodzących z utrzymania przydomowych ogrodów przez właścicieli nieruchomości we
własnym zakresie, w postaci:
a) skoszonej trawy, liści i innych miękkich części roślin. Odpady należy gromadzić i wystawiać do odbioru
w workach, które zapewnia właściciel nieruchomości;
b) gałęzi z przycinki drzew i krzewów. Odpady należy wystawiać w powiązanych pękach o długości do
1,2m i średnicy do 0,5m;
5) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego. Odpady należy gromadzić
i wystawiać do odbioru w pojemnikach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Jasła. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
3. Odbiorem odpadów zielonych, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b nie są objęte odpady zielone
w postaci:
1) gałęzi i konarów o średnicy powyżej 10 cm;
2) pni drzew;
3) pni drzew z korzeniami.
4. Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości odbywa się z następującą
częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów
(pozostałość po segregacji):
a) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz
nie rzadziej niż raz na tydzień;
c) z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności większej lub równej
1100 litrów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości jednak nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie;
d) z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności mniejszej niż 1100 litrów
na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub w terminach wskazanych dla nieruchomości
o zabudowie jednorodzinnej jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) odpady zbierane w sposób selektywny takie jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania
wielomateriałowe:
a) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc;
b) z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
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c) z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności większej lub równej
1100 litrów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości jednak nie rzadziej niż raz na
miesiąc;
d) z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności mniejszej niż 1100 litrów
na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub w terminach wskazanych dla nieruchomości
o zabudowie jednorodzinnej jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) odpady zielone w okresie od 15 marca do 30 listopada:
a) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości
jednak nie rzadziej niż raz na tydzień;
c) z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności większej lub równej
1100 litrów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości jednak nie rzadziej niż raz na
miesiąc;
d) z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności mniejszej niż1100 litrów
na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub w terminach wskazanych dla nieruchomości
o zabudowie jednorodzinnej jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc;
4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego:
a) w okresie od 15 marca do 30 listopada z częstotliwością i w terminach wskazanych dla odpadów
zielonych, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a;
b) w okresie od 1 grudnia do 14 marca:
- z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości
jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności większej lub równej
1100 litrów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości jednak nie rzadziej niż raz na
miesiąc;
- z nieruchomości niezamieszkałych wyposażonych w pojemniki o pojemności mniejszej niż
1100 litrów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub w terminach wskazanych dla
nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz
na pół roku (wiosną i jesienią).
5. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony
będzie zgodnie z harmonogramem, z zastrzeżeniem częstotliwości odbiorów, o których mowa w ust. 4.
6. Podmiot odbierający odpady komunalne ma obowiązek odbierać odpady:
1) w przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej z miejsc, do których jest zapewniony bezpośredni
dostęp z drogi publicznej;
2) w przypadku pozostałych nieruchomości z miejsc, do których zapewniony jest dojazd przystosowany dla
samochodów odbierających odpady (śmieciarek).
7. Za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące
rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych przez właściciela
nieruchomości we własnym zakresie:
1) zużyte baterie i akumulatory – każda ilość;
2) przeterminowane leki i chemikalia – każda ilość;
3) zużyte opony – każda ilość;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – każda ilość;
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5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – każda ilość;
6) budowlane i rozbiórkowe: do 1 m3 rocznie od jednej nieruchomości;
7) odpady zielone w postaci gałęzi i konarów o średnicy powyżej 10 cm, pni drzew oraz pni drzew
z korzeniami: do 2 m3 rocznie od jednej nieruchomości.
8. Dostarczanie odpadów, o których mowa w ust. 7 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zapewnia we własnym zakresie właściciel nieruchomości, na której zostały one wytworzone na
zasadach określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle znajduje się przy ul. Żniwnej 11.
10. Nieruchomości o zabudowie wielolokalowej, na których zamieszkuje co najmniej 60 osób wyposaża się
w pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 14 pkt 1, 2, 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Jasła oraz zmieszane odpady komunalne (pozostałość po segregacji) z zastrzeżeniem, że na każde
60 osób przypada 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów. Pojemniki dostarcza się w miejsca wskazane przez
właściciela nieruchomości.
11. Nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy i zadeklarowano
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyposaża się w worki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne spełniające wymogi, o których mowa
w § 6 ust. 16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła.
12. Wszelkie stwierdzone przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jasła lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Miasta w Jaśle.
§ 3. Uchyla się § 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej Jasła nr XXVIII/283/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Podka. z 2016 r.
poz. 2013).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

