
                                                                     

            UCHWAŁA Nr   /    /2015 

                                                       Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 
                z dnia      2015 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w gminie Jasienica Rosielna 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8  art.40 ust.1i art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn . zm. )  
 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 
                    

                                                                                            RG                     MF MAX               WÓJT    
                                                                                           2015                      2016                     2016           
1) od gruntów:        

a) związanych z prowadzeniem działalności  
            gospodarczej, bez względu na sposób          

zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków od 1m2 powierzchni -                      0,90 zł                   0,89 zł              ………… 

b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników  

      sztucznych od 1 ha powierzchni –                      4,58 zł  4,58 zł              …………. 
c) pozostałych w tym zajętych  

na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku  
publicznego od 1 m2  powierzchni, -                   0,28 zł  0,47 zł             ..…………    

d)  niezabudowanych objętych obszarem  
     rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
     z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
     (Dz. U. poz. ….), i położonych na terenach,  
      dla których miejscowy plan zagospodarowania 
      przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
      zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
      zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  
      obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,  
      jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
     odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
     a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  
     z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni  -                  3,00 zł          …………….       

2)      od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni  

użytkowej -                                                          0,68 zł  0,75 zł   ………….                  
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków  
mieszkalnych lub ich części zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1 m 2 powierzchni użytkowej -                      19,00 zł             22,86 zł          …………..            
 



 
    

c) zajętych na prowadzenie działalności  
gospodarczej w zakresie obrotu  
kwalifikowanym materiałem siewnym  
od 1m2 powierzchni użytkowej –                         10,80 zł             10,68 zł           .………… 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń  

      od 1m2   powierzchni użytkowej –                       4,70 zł                   4,65 zł  ………….     
e) od pozostałych , w tym zajętych  

na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego  
przez organizacje pożytku publicznego 
od 1m2  powierzchni użytkowej –                        2,10 zł  7,68  zł             ..………..       
 
 
 
 
 

3)  od budowli –  wartości określonej                                
na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 -                      2%                   2%             …………. 
 

                                                                                             
§ 2 

 
Traci moc uchwała Nr XLVI/353/2014  Rady Gminy  w Jasienicy Rosielnej z dnia   5 listopada 2014r   
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        UCHWAŁA  NR      /    /2014 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia     2014 roku 
 

w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1, art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art.7 ust.3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r.  poz. 849 z późn. 
zm. ) 
 
 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości w zakresie nie objętym  zwolnieniami ustawowymi: 

1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej 
2) budynki zajęte na potrzeby pomocy społecznej 
3) budynki lub ich części zajmowane na potrzeby ochrony bezpieczeństwa publicznego 
4) sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Jasienica Rosielna 
5) budynki lub ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej 

            6)  sieć wodociągowa w Gminie Jasienica Rosielna 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XLVI/354/2014 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 5 listopada 2014r.  
w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 



 

         UCHWAŁA  NR      /    /2015 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia      2015 roku 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1, art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) 
 
                             Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 
 

 
§ 1 

 
 Obniża się średnia cenę skupu żyta za 1q przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego  
na obszarze gminy z kwoty  53,75   zł na kwotę  ………  zł. 
 
            GUS               RG                GUS              WG 

                     2015               2015               2016              2016 

                    61,37              55,00              53,75       ………. 
                                            
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała Nr XLVI/355/2014  Rady Gminy  w Jasienicy Rosielnej z dnia 5 listopada 2014r.   
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. 

 
 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie  do podatku należnego od 1 stycznia 2016r. 

 

 

 

 

 



 

 

         UCHWAŁA  NR      /    /2015 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia       2015 roku 
 

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1, art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. 
o podatku leśnym (Dz. U.  z 2013r. poz. 465 z późn. zm. ) 
 
 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 
 

 
§ 1 

 
 Obniża się średnia cenę sprzedaży drewna za 1 m3 przyjmowaną  jako podstawę obliczenia podatku 
leśnego na obszarze gminy z kwoty  191,77 zł na kwotę  ………  zł. 
 
            GUS               RG                GUS              WG 

                     2015             2015               2016              2016 

                    188,85          175,00           191,77       …………. 
                                            
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie  do podatku należnego od 1 stycznia 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         UCHWAŁA  NR      /    /2015 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia       2015 roku 
 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych  
w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica 
Rosielna 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1 art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art.6b ustawy  
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 z późn. zm.) i art.6 ust.12 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. 
zm.) 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 
 

§ 1 

 Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 
inkasa przez: 

1. Sołtysów wsi Jasienica Rosielna, Orzechówka i Wola Jasienicka. 
2. Helenę Zarych zamieszkałą w Bliznem. 
 

§ 2 

 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości ……….% ściągniętych należności. 
             RG 2016  7%   WG ……….. 
 

§ 3 

 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.  
          

§ 4 
Traci moc uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 października 2012r.  
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  i od nieruchomości od osób fizycznych w formie 
inkasa oraz określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia   w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

          
 

 



 

             UCHWAŁA  NR      /    /2015 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia       2015 roku 
 

w sprawie  wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1, art.41, ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz.1515) w związku z art.15  i art.19 pkt. 1lit.a i pkt. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 
 

§ 1 

1. Ustala się opłatę targową z tytułu sprzedaży na targowiskach w wysokości  dziennie …….. 
RG 2016  12,00  WG ……….. 
 

2. Opłatę pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży na targowiskach. 
 
3. Zarządza się pobór opłaty targowej  w drodze inkasa. Na inkasenta wyznacza się p. Józefa Duplaga 

oraz ustala wynagrodzenie inkasenta w wysokości  …… zainkasowanej kwoty. 
      RG 2016    50%  WG …………. 
 

§2 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§3 

Traci moc uchwała Nr XXI/186/2012  Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 października 2012r.  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna. 
 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłat targowych  należnych od 1 stycznia  2016 roku.   

 

 

 

 



Uchwała Nr………………….. 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej  

z dnia ……………………. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki 

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2015., poz. 1515/ oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015r., poz. 
782 z późn. zm./ Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 

§ 1 

 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jasienica Rosielna 
działki nr 6176 o pow. 0,48 ha położonej w miejscowości Blizne. 

§ 2 

 

Koszty związane z przejęciem działki poniesie Przejmujący. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr………………….. 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej  

z dnia ……………………. 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek 

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2015., poz. 1515/ oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015r., poz. 
782 z późn. zm./ Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 

§ 1 

 

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jasienica Rosielna 
działek nr: 998/2 o pow. 0,0183 ha, 996/6 o pow. 0,1245 ha i 1001/2 o pow. 
0,0119 ha położonych w miejscowości Jasienica Rosielna. 

§ 2 

 

Koszty związane z przejęciem działki poniesie Przejmujący. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr ……/…../2015 
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ 

z dnia ………………..  2015r. 
 
 

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 2015 r.  poz. 1515), 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie uchwala się, co następuje:  

 
 

§1. 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasienica Rosielna. 

2. Odpady komunalne będą odbieranie od właścicieli nieruchomości w sposób 
selektywny i nieselektywny. 

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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), w worki  służące do zbierania  
odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną  opłatę o której mowa w ust.1. 

 
§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  
 

§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób: 
1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i nieselektywny, będą odbierane 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w § 1 ust.3, według 
harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości, z częstotliwością raz na dwa tygodnie. 

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, tekstylia i odzież  oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku. 

 
§ 4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich 

selektywnej zbiórki, a także obowiązki właścicieli nieruchomości  zostaną określone             
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna. 

  
§ 5.  1. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 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.  
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna. 
 
  § 7. Traci moc uchwała Nr XXII/198/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia  
30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. 
poz.1493). 
   

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 
 



UCHWAŁA Nr …/…/2015 
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ 

z dnia ………………… 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. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr …/…/2015 
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej  
z dnia …………….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; 
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.  

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. 
 
 
 
 



Załącznik 
do Regulaminu  
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych  
na terenie Gminy Jasienica Rosielna 

 
Kata przyjęcia odpadów  

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bliznem 
 

Dostarczający  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) 

Imię:   

Nazwisko:   

Adres:   

Adres nieruchomości z której 
pochodzą odpady 

 



UCHWAŁA Nr X/…/2015 
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ 

z dnia 29 października 2015 r. 

o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 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 2015r. poz. 1515) oraz art. 4  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Brzozowie uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna  

z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  z 2014r. poz. 1506) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  - należy przez to 

rozumieć miejsce przyjmowania następujących odpadów komunalnych zebranych w sposób 
selektywny przez właścicieli 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.),  takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, tekstylia i odzież, 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, papier, metal, tworzywa sztuczne, 
szkło;”; 
     2)   § 4 otrzymuje brzmienie” 
 „ § 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów: 
 1) obowiązkowe prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów 
komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, tekstylia i odzież; 
  

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów 
zielonych jest obowiązkowe we wszystkich nieruchomościach z tym, że   
w nieruchomościach które posiadają kompostownik właściciele nieruchomości mogą 
korzystać z tego kompostownika, a pozostali właściciele nieruchomości przekazują 
przedsiębiorcy te odpady w workach koloru zielonego;  

 
3) odpady zebrane selektywnie takie jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 



opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone odbierane są przez przedsiębiorcę 
zgodnie z harmonogramem; 

 
4) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonego na terenie 

Gminy Jasienica Rosielna można dostarczać następujące odpady komunalne: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony, popiół tekstylia i odzież, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 
zielone, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło; 

 
5) dwa razy w roku (wiosną i jesienią) organizowany będzie bezpłatny odbiór 

następujących odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady budowlane i rozbiórkowe; 

 
6) selektywnie zebrane odpady o których mowa w pkt 3 oraz zmieszane odpady 

komunalne, przekazywane będą przedsiębiorcy w workach, wypełnionych w co najmniej 
80%, oznakowanych nadrukiem zawierającym indywidualny kod kreskowy, który  
w jednoznaczny sposób identyfikuje właściciela nieruchomości oraz rodzaj przekazywanego 
odpadu; worki należy wystawić do godz. 7.00  w dniach określonych harmonogramem, 
wzdłuż  wyznaczonych tras  odbioru odpadów .”; 

 
     3)  w § 10 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
 „ a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, metal i opakowania wielomateriałowe,”. 
 

§  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. 
 

 

 



Uchwała  Nr ……………… 

Rady Gminy w Jasienicy  Rosielnej 

z dnia   …………………. 

 

w sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków . 

Na podstawie art.24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz.139) art.18 ust.2 pkt 15 ustawy 
 z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) 

                           Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje : 

                                                                   § 1 

Uchwala się dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody i odprowadzania 1m3 ścieków dla 
następujących taryfowych grup odbiorców usługi :             

                                                       2015r. 

odbiorca wody W- 1                dopłata w wysokości       0,55 zł,   ……….  

odbiorca wody W- 2               dopłata w wysokości       0,88 zł,   ………. 

odbiorca ścieków  K- 1            dopłata w wysokości       1,75 zł,   ……….             

odbiorca ścieków  K- 4            dopłata w wysokości       1,75 zł,   ……….             

 

                                                                    § 2 

Dopłatę przekazuje się Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna  
w Bliznem w 1/13 części dotacji uchwalonej w budżecie gminy na 2016r. w terminie do 
 5 dnia każdego miesiąca z tym, że w miesiącu lutym przekazane zostanie dwie części dotacji. 

                                                                   § 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Jasienica Rosielna Nr XLVI/352/2014 z dnia 5 listopada 
2014r. w sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzania ścieków . 

                                                                    § 4 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy . 

                                                                    § 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku . 

 



Uchwała  Nr ……….. 

Rady Gminy w Jasienicy  Rosielnej  

z dnia   ………………….. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  

 

           Na podstawie art. 24 ust.1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
 ( Dz. U . z 2015 r. poz.139) 

      

                    Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje : 

 

                                                                 § 1 

Na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zatwierdza się taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem, określone  
w taryfikatorze stanowiącym załącznik do uchwały . 

 

                                                                  § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

 

                                                                  § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .   

 

 

 


