
 

 

UCHWAŁA NR LXVIII/694/2018 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 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. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła stanowiącym załącznik do 

uchwały nr XXVIII/284/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) WPGO - rozumie się przez to Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego;”; 

2) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych (pozostałość po segregacji) - rozumie się 

przez to frakcję odpadów komunalnych pozostałą po wyselekcjonowaniu ze zmieszanych odpadów 

komunalnych odpadów typu papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe  

i odpady ulegające biodegradacji;”; 

3) § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) selektywnej zbiórce odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyodrębnianie ze zmieszanych 

odpadów komunalnych odpadów typu papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji oraz gromadzenie ich w oddzielnych pojemnikach lub 

workach;”; 

4) § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości 

obejmujących następujące rodzaje odpadów: 

a) papier; 

b) szkło; 

c) metale; 

d) tworzywa sztuczne; 

e) opakowania wielomateriałowe; 
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f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  

w postaci: 

- odpadów zielonych; 

- odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego; 

g) odpady wielkogabarytowe; 

h) odpady budowlane; 

i) zużyte opony; 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

k) przeterminowane leki; 

l) zużyte baterie i akumulatory;”; 

5) § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są odbierane z nieruchomości 

zamieszkałych nie rzadziej niż dwa razy w roku (wiosną i jesienią) według harmonogramu. W pozostałym 

okresie odpady te należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej 11.”; 

6) § 6 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach 

lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych, o ujednoliconych 

kolorach: 

1) niebieskich, z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury o pojemności 120 - 1100 l i oznaczonych napisem "Papier"; 

2) zielonych, z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła  

o pojemności 120 - 1100 l i oznaczonych napisem "Szkło"; 

3) żółtych, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe o pojemności 120 - 1100 l i oznaczonych napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne”; 

4) brązowych, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 120 - 1100 l  

i oznaczonych napisem „Bio”; 

5) szarych, z przeznaczeniem na odpady z remontów i budów o pojemności dostosowanej do 

gromadzonych odpadów.”; 

7) § 6 po ust. 17 dodaje się ust. 17a o brzmieniu:  

„17a. Odpady ulegające biodegradacji zbierane wyłączenie w postaci odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji pochodzenia roślinnego należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na tego rodzaju 

odpady, tj. wyposażonych w system wentylacyjny.”; 

8) § 6 ust. 20 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) gromadzenia w tym samym pojemniku lub worku odpadów ulegających biodegradacji łącznie z odpadami 

zmieszanymi lub pozostałością po selektywnej zbiórce odpadów;”; 

9) § 6 ust. 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

typu papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpadów ulegających 

biodegradacji, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów 

komunalnych;”; 
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10) § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) dla odpadów wielkogabarytowych nie rzadziej niż dwa razy w roku (wiosną i jesienią) zarówno  

z obszarów o zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej;”; 

11) § 9 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż dwa razy w roku (wiosną i jesienią) zarówno  

z obszarów o zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej;”; 

12) § 9 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 o brzmieniu: 

„6) dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego: 

a) w okresie od 15 marca do 30 listopada: 

- z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na tydzień; 

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 nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

7) dla odpadów zielonych w okresie od 15 marca do 30 listopada: 

- z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na tydzień.”; 

13) użyty w uchwale, w różnej liczbie i różnym przypadku wyraz „metal” zastępuje się użytym  

w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „metale”; 

14) użyte w uchwale, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „pozostałość po selektywnej zbiórce 

odpadów (pozostałość po segregacji)” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami „pozostałość po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych (pozostałość po 

segregacji)”; 

15) użyte w uchwale, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "selektywnej zbiórce odpadów" zastępuje 

się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "selektywnej zbiórce odpadów 

komunalnych". 

§ 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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