
 

 

UCHWAŁA NR XXII/47/20 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pózn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pózn. zm.) Rada Gminy Jodłowa po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jodłowa, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: odpadów niebezpiecznych, przeterminowane leki i chemikalia, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, odpadów tekstyliów i odzieży a także odpadów komunalnych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 
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3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o mieszkańcu- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 

która na danej nieruchomości bytuje stale lub czasowo. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości jest obowiązkiem właściciela. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać odpady w sposób selektywny. 

3. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach: 

1) zbieranie na terenie nieruchomości, następujących frakcji odpadów: 

a) papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, popiołów 

i żużli z domowych palenisk, bioodpadów, 

b) odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się 

do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, odpadów tekstyliów i odzieży; 

2) zbiórka doraźna, poprzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów 

następujących frakcji: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych; 

3) dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, popiołów 

i żużli z domowych palenisk, odpadów niebezpiecznych, przeterminowane leki i chemikalia, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne oraz odpadów tekstyliów i odzieży; 

4) dostarczanie do aptek przeterminowanych leków; 

5) dostarczanie do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach i obiektach handlowych zużytych baterii; 

6) dostarczanie do punktów zbierania i punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7) dostarczanie do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

8) kompostowanie na terenie nieruchomości bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych z zastrzeżeniem § 6. 

§ 5. 1. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych winny być wolne od innych, odbieranych 

odrębnie frakcji odpadów. 
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2. Zmieszane odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów powinny być wolne od frakcji odpadów 

wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 1 – 8. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których w wyniku utrzymania terenów zielonych powstają bioodpady 

stanowiące odpady komunalne, zobowiązani są do ich selektywnego gromadzenia w pojemniku lub worku. 

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi, mogący wykorzystywać bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym 

zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, do własnego wykorzystania 

kompostu. 

3. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osób ani powodować 

zanieczyszczenia sąsiednich nieruchomości. 

4. Właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów zwolnieni są w całości z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

5. W przypadku sytuowania kompostowników ich lokalizacja powinna być zgodna z zasadami 

obowiązującego prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1065 z pózn. zm.). 

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, poprzez ich 

odgarnięcie w miejsce nie powodujące utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 

dokonania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości i odprowadzania 

powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego. 

§ 9. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

i przekazywane podmiotom zajmującym się odbiorem i zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników 

i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 10. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

2) worki 

3) kosze uliczne, 

4) pojemniki kontenerowe, 

5) przydomowe kompostowniki. 

§ 11. 1. Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich 

przeznaczenie (rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) szkło – pojemniki lub worek w kolorze zielonym oznaczony napisem „SZKŁO ”, 

2) odpady z tworzyw sztucznych i metali oraz odpady wielomateriałowe – pojemniki lub worek w kolorze 

żółtym oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

3) odpady papieru w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury – pojemniki lub worek w kolorze niebieskim oznaczone napisem 

„PAPIER”, 
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4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemniki lub worek 

w kolorze brązowym oznaczone napisem „BIO”, 

5) popiół i żużel z domowego paleniska – pojemniki lub worek w kolorze szarym oznaczone napisem 

„POPIÓŁ”, 

6) zmieszane odpady komunalne – pojemniki lub worek w kolorze czarnym oznaczone napisem 

„ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”. 

§ 12. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których w budynkach jednorodzinnych zamieszkują 

mieszkańcy, następujące minimalne pojemności pojemników: 

1) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta 

nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 110 dm
3
; 

2) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w §4 ust.3 pkt. 1 - w rozmiarze 

70 dm
3
 każdy; 

3) przeznaczonych do zbierania popiołów i żużli z domowego paleniska – w rozmiarze 30 dm
3
. 

2. W budynkach jednorodzinnych, w których zamieszkuje więcej niż 6 osób, ilość i wielkość pojemników 

do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji 

o których mowa w ust. 1 pkt. 1. 

§ 13. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady, następującą minimalną pojemność pojemników: 

1) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli 

z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 110 dm
3
 

2) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w §4 ust.3 pkt 1 - w rozmiarze 

110 dm
3
 każdy. 

2. Na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, a liczba 

korzystających jest większa niż 20 osób, ilość i wielkość pojemników do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Przez korzystającego z pojemnika na odpady na nieruchomości niezamieszkałej rozumie się: 

1) dla przedszkoli, szkół – każde dziecko, każdego ucznia i pracownika, 

2) dla punktów handlowych, usługowych i produkcyjnych – każdego pracownika, 

3) dla lokali gastronomicznych – każdy klient ustalony na podstawie ilości miejsc konsumpcyjnych; 

4) dla cmentarzy – każdego odwiedzającego ustalonego w liczbie jednego odwiedzającego na 15 grobów; 

5) dla hoteli, ośrodków zdrowia – każdego klienta, pacjenta ustalonego na podstawie przyjęć, ilości łóżek; 

6) dla pozostałych nieruchomości – każda osoba przebywająca na tej nieruchomości. 

§ 14. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 

odpadów komunalnych na drogach publicznych – w rozmiarze 20 l. 

§ 15. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.). 

2. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów: 

1) urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, a w przypadku stosowania worków, miejsca, w którym są 

gromadzone, należy zlokalizować na terenie nieruchomości zabezpieczonym przed zbieraniem się wody 

i błota, łatwo dostępnym, nie powodującym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

nieruchomości lub osób trzecich, zwłaszcza użytkowników dróg; 

2) na drogach publicznych pojemniki na odpady należy rozmieszczać w sposób zapewniający utrzymanie 

czystości oraz stosownie do natężenia ruchu pieszych, z tym że: 
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a) kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych 

i przystankach komunikacyjnych, parkingach, 

b) kosze rozmieszczane na przystankach komunikacyjnych powinny być zamocowane pod wiatą, a jeśli jej 

nie ma – w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

§ 16. 1. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, a w przypadku stosowania worków, miejsca, w którym 

są gromadzone, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Urządzenia, o których mowa w § 10 ust.1 powinny być myte oraz dezynfekowane co najmniej dwa razy 

w roku w okresie od 1 maja do 31 października, przy czym czynność tą winno się wykonać co najmniej raz 

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. 

3. Pojemniki powinny być szczelne. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się: 

1) poprzez umieszczenie odpadów określonych w § 4 ust. 3 pkt. 1 lit. a oraz zmieszanych odpadów 

komunalnych w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady, 

2) w sposób określony § 4 ust. 3 pkt. 2 – 8. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości przy utwardzonych drogach gminnych i powiatowych najpóźniej do godziny 7
00

 w dniu 

odbioru. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno- 

porządkowy nieruchomości wg ustalonego harmonogramu w miejscowościach: Jodłowa (Jodłowa Dolna, 

Jodłowa Górna, Jodłowa Wisowa), Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa i Zagórze. 

4. Na worach z odpadami komunalnymi należy nakleić kod kreskowy, w jednoznaczny sposób 

identyfikujący adres nieruchomości na którym powstały odpady; ilość worków czarnych i kolorowych 

rejestrowana jest na indywidualnych kontach rozliczeniowych celem zgodnego z zapisami ustawy 

różnicowania wysokości opłat za odpady przekazane, jako zmieszane i selektywnie zebrane. 

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu, przy czym w okresie 

od 01 kwietnia do 31 października co najmniej 1 raz na dwa tygodnie 

6. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub 

działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu 

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu 

8. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub 

działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych co najmniej 2 raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu 

9. Sprzątanie przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie gminy Jodłowa będzie odbywało 

co najmniej dwa razy w miesiącu 

10. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się przynajmniej raz w roku. 

11. Odbiór bioodpadów odbywał się będzie co najmniej 1 raz w miesiącu według ustalonego 

harmonogramu, przy czym w okresie od 01 kwietnia do 31 października co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 

12. Odbiór odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie co 

najmniej raz na dwa miesiące. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 3287



13. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych będzie dostępny na stronie internetowej: 

www.jodlowa.eu i ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty. 

14. Odpady z koszy ulicznych usuwane będą co najmniej raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do ich 

przepełnienia i wysypywania odpadów na ziemię; 

15. Odpady z cmentarzy komunalnych usuwane będą co najmniej 1 raz na dwa miesiące. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na pół roku, z zastrzeżeniem ust. 1. 

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów i innych odpadów wynika 

z ich instrukcji. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 19. Właściciele nieruchomości powinni dążyć do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez: 

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

2) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania; 

3) używanie toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych; 

4) zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed ich wrzuceniem 

do pojemników lub worków na odpady; 

5) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli, tekstyliów i odzieży organizacjom charytatywnym lub 

innym zainteresowanym. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia oraz uciążliwości dla ludzi. 

2. Wyprowadzanie psa w miejscu publicznym jest możliwe pod warunkiem sprawowania kontroli nad jego 

zachowaniem. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach  

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach  

lub w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich 

pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt; 

2) posiadania odpowiednich obiektów lub urządzeń służących do gromadzenia odpadów zwierzęcych. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia raz w roku deratyzacji na terenie 

nieruchomości w terminach od 1 do 31 marca lub od 1 do 31 października. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających z odrębnych przepisów, 

następujące obszary: 

1) zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi. 
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2) zabudowane budynkami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną. 

3. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych 

realizuje się w miarę potrzeb. 

4. Koszt przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLI/12/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podkrp. 2018.1973 

z późn. zm.). 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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