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UCHWAŁA∗ NR XXV/164/12
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 14 grudnia 2012 rok
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Bystra - Sidzina
uchwala, co następuje:
§ 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
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wyprodukowana przez
mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości ilość odpadów komunalnych.
§ 3. Na terenie Gminy Bystra - Sidzina w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:
1. zmieszane odpady komunalne;
2. szkło, papier, tekstylia, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób
selektywny;
3. odpady biodegradowalne;
4. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady
niebezpieczne zebrane w sposób selektywny.
§ 4. Odpady wymienione w § 3 odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez podmiot odbierający
odpady wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych:
1. odpady wymienione w § 3 pkt 1 i 2 odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2. odpady wymienione w § 3 pkt 3 odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza
się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na własnej nieruchomości pod warunkiem
- nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich,
- posiadania kompostownika spełniającego Polskie Normy,
- wykorzystania uzyskanego materiału (kompostu) dla własnych potrzeb;
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3. odpady wymienione w § 3 pkt 4, (w przypadku gdyby powstały) odbierane będą nie rzadziej niż raz do roku;
4. wszystkie frakcje odpadów zebranych selektywnie, których przekazanie odbierającemu odpady
komunalne w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Szczegółowe zasady
funkcjonowania oraz godziny otwarcia tego punktu zostaną podane do publicznej wiadomości.
§ 5. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i/lub worki
przeźroczyste o następujących ujednoliconych kolorach:
1. niebieski z przeznaczeniem na papier, tekturę;
2. żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3. zielony z przeznaczeniem na szkło (w tym opakowania);
4. pomarańczowy z przeznaczeniem na metal (w tym opakowania);
5. fioletowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
6. czarny z przeznaczeniem na pozostałe drobne odpady komunalne.
Worki powinny mieć logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania
odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
§ 6. Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Gminę Bystra-Sidzina z podmiotem odbierającym odpady wyłonionym w przetargu, z którym zostanie zawarta
umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Drobny

