
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/145/2016 

RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ 

z dnia 14 listopada 2016 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości  

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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, ust. 3c i ust. 3d ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. 

zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 62/X/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. 

poz. 3209), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Gmina Jasienica Rosielna zapewni wyposażenie nieruchomości zamieszkałych, w rozumieniu art. 6c 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 z późn. zm.), w pojemniki służące do   zbierania odpadów komunalnych, w zamian za 

uiszczoną opłatę o której mowa w ust. 1.”; 

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odpady komunalne takie jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  oraz odpady 

budowlane i rozbiórkowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Pająk 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 3872
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