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UCHWAŁA NR XXVI/174/12
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Bobowej uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych,
w odniesieniu do zamieszkanej nieruchomości, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo
domowe.
§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metal,
6) szkło,
7) ubrania i tekstylia,
8) papier,
9) odpady zielone (z ogrodów),
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady elektryczne i elektroniczne,
12) baterie i akumulatory,
13) chemikalia,
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14) przeterminowane leki.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór każdej ilości odpadów
komunalnych rocznie wymienionych w ust. 1 z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu
mieszkalnym lub budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru.
1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu na
ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: odpady mokre (zmieszane), odpady ulegające
biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, szkło, ubrania i tekstylia oraz papier;
2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia oraz przeterminowane leki.
3) Burmistrz Bobowej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz tablicach
ogłoszeń terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
§ 4. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Stanisław Siedlarz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/174/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 23 października 2012 r.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GRUPA
ODPADÓW

BUDYNKI

ODPADY
ZMIESZANE

JEDNORODZINNE

WIELORODZINNE

raz na miesiąc

raz na tydzień

raz na miesiąc

raz na tydzień

raz na miesiąc

raz na tydzień

BIODEGRADOWALNE
TWORZYWA SZTUCZNE
PODSTAWOWA

WIELOMATERIAŁOWE
METAL
SZKŁO
UBRANIA
PAPIER

DODATKOWA

ZIELONE
MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

raz w roku, samodzielnie dostarczane do miejsca i terminu wskazanego
zgodnie z ogłoszeniem.

ODPADY ELEKTRYCZNE
I ELEKTRONICZNE

raz w roku, samodzielnie dostarczane do miejsca i terminu wskazanego
zgodnie z ogłoszeniem.

BATERIE I AKUMULATORY
CHEMIKALIA

raz w roku, samodzielnie dostarczane do miejsca i terminu wskazanego
zgodnie z ogłoszeniem.

PRZETERMINOWALE LEKI

raz w roku, samodzielnie dostarczane do miejsca i terminu wskazanego
zgodnie z ogłoszeniem.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/174/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 23 października 2012 r.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODPAD

1)

PROCESY ODZYSKU1)

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA1)

ZMIESZANE

R1, R15

D1, D10, D11

BIODEGRADOWALNE

R1, R3, R10

D10, D11

TWORZYWA SZTUCZNE

R1, R5, R14, R15

D10, D11

WIELOMATERIALOWE

R1, R5, R14, R15

D10, D11

METAL

R4, R5

-

SZKŁO

R5, R14, R15

-

UBRANIA

R1, R14, R15

D10, D11

PAPIER

R1, R3, R14, R15

D10, D12

ZIELONE

R1, R3, R10

D10, D11

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE

R1, R5, R15

D1, D10, D11

OPONY

R5

-

ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

R5, R14, R15

-

BATERIE, AKUMULATORY

R6

D5, D16

CHEMIKALIA

R2, R6

D5, D16

PRZETERMINOWANE LEKI

R1

D10, D11

Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników Nr 5 i 6 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

