DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 17 listopada 2015 r.
Poz. 3208
UCHWAŁA NR X/61/2015
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a i ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Jasienica Rosielna, określający szczegółowy sposób świadczenia usług przez ten Punkt, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pająk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
z dnia 29 października 2015 r.
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie Gminy Jasienica Rosielna
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „Punktem”.
2. Punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna
w Bliznem, 36-221 Blizne 240a.
3. Obsługę Punktu prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem.
§ 2. 1 Punkt czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do1500.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów komunalnych przez Punkt może zostać
okresowo wstrzymane. Informacja o wstrzymaniu przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
umieszczona będzie na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna:
jasienica.bip.krosoft.pl, na stronie internetowej: www.jasienicarosielna.pl oraz na tablicach ogłoszeń
znajdujących się w miejscowościach Gminy Jasienica Rosielna, z podaniem przyczyny i czasu wstrzymania
przyjmowania odpadów komunalnych.
§ 3. 1 Punkt przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne od mieszkańców 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), z terenu Gminy Jasienica Rosielna, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego miejsca zamieszkania oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne
odebranie.
2. Punkt przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe;
6) zużyte opony;
7) popiół;
8) tekstylia i odzież;
9) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
10) papier;
11) metal;
12) tworzywa sztuczne;
13) szkło.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne są przyjmowane nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów w ilości do 1m3/rok z terenu
nieruchomości zamieszkałej, o której mowa w ust.1. Pozostałe odpady komunalne wymienione
w ust. 2 przyjmowane są w ilościach nielimitowanych.
4. Punkt nie przyjmuje:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
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2) odpadów komunalnych, które nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych przez Punkt,
a wymienionych w ust. 2;
3) odpadów komunalnych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż teren nieruchomości
zamieszkałej, w rozumieniu art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);
4) odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);
5) odpadów zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikacje
odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) oraz znajdujących się w nieprawidłowo zabezpieczonych lub
uszkodzonych pojemnikach;
6) odpadów, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu
ludzi.
5. Odpady wymienione w ust. 2 gromadzone są w Punkcie selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi i środowiska.
§ 4. 1. Przyjęcia odpadów do Punktu dokonuje upoważniony pracownik obsługujący Punkt, który
sporządza dokument potwierdzający przyjęcie odpadów, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Transport odpadów komunalnych do Punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny
koszt.
3. Wjazd na teren Punktu odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługującego Punkt.
4. Przywiezione odpady komunalne powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne ich
przeniesienie do pojemników znajdujących się na terenie Punktu przez dostarczającego odpady bez
konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
5. Przyjęcie odpadów komunalnych do Punktu odbywa się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych
odpadów, ich składu, czystości i zabezpieczenia oraz zgodności z wykazem o którym mowa w § 3 ust. 2.
6. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych
i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
7. Dostarczający odpady, na żądanie pracownika obsługującego Punkt zobowiązany jest otworzyć pojemnik
z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości.
8. Dostarczający odpady do Punktu zobowiązany jest do ich rozładunku i umieszczenia w odpowiednich
pojemnikach lub miejscach pod nadzorem pracownika obsługującego Punkt.
9. Pracownik obsługujący Punkt ma prawo odmówić przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób
niezgodny z regulaminem.
10. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez Punkt, dostarczający odpady zobowiązany jest do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Z odmowy przyjęcia odpadów, upoważniony pracownik Punktu sporządza stosowną notatkę wraz
z uzasadnieniem.
§ 5. Zebrane w Punkcie selektywne odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami oraz z którymi Gmina Jasienica Rosielna zawarła stosowną umowę.
§ 6. Punkt jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
§ 7. 1. Dostarczający odpady komunalne może wjechać na teren Punktu pojazdem mechanicznym
wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika obsługującego Punkt.
2. Poruszając się po terenie Punktu pojazdem należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający
z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Punktu jedynie pod opieką osoby dorosłej.
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4. Osoby przebywające na terenie Punktu obowiązane są ponadto do przestrzegania zaleceń obsługi Punktu,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie Punktu oraz
zachowania bezpieczeństwa.
5. Na terenie Punktu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania źródeł otwartego ognia.
§ 8. 1. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt należy dokonywać
w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, w godzinach pracy Urzędu.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane w formie pisemnej (w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl), telefonicznej na numer
13 306 11 45 oraz ustnie do protokołu, który podpisują zgłaszający
i przyjmujący zgłoszenie.
3. Urząd Gminy Jasienica Rosielna prowadzi rejestr zgłoszeń, o których mowa w ust. 1. Wpis do rejestru
następuje niezwłocznie przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego.
§ 9. 1. Informacji o pracy Punktu można uzyskiwać u obsługi Punktu, w Urzędzie Gminy Jasienica
Rosielna oraz pod następującymi numerami telefonu: 13 430 51 04 i 13 306 11 45.
2. Regulamin Punktu podlega opublikowaniu na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica
Rosielna: jasienica.bip.krosoft.pl, na stronie internetowej: www.jasienicarosielna.pl oraz na tablicach ogłoszeń
znajdujących się w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna oraz na terenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Pająk
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Załącznik o Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Kata przyjęcia odpadów
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bliznem
Dostarczający odpady:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Adres nieruchomości z której
pochodzą odpady
Lp.
Nazwa odpadów

Kod i rodzaj odpadów

Ilość/Masa(kg)

Odpady przyjęto/Odpadów nie przyjęto z powodu: ………………………................................
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………..
(podpis obsługującego Punkt)

Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Jasienica Rosielna, jestem objęty gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dokonałem bieżącej opłaty z tego tytułu.
Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby
zamieszkujące wskazaną wyżej nieruchomość i pochodzą z tej nieruchomości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ewidencji
dostarczanych odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
………………………………………………..
(podpis dostarczającego odpady do Punktu)

