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UCHWAŁA∗ NR XXVIII/204/2012
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 12 grudnia 2012 rok
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze 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 w Bukowinie Tatrzańskiej ustala co
następuje:
§ 1. Uchwała określa:
a) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Rodzaje odpadów komunalnych, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości
określa Załącznik Nr 1 do uchwały
2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebrana przez właściciela
nieruchomości ilość odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ilość odbieranych odpadów remontowo-budowlanych ustala się na 2 m3 /mieszkańca w ciągu roku.
§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli takich nieruchomości określa
załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy a w części
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia
usług przez mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli takich
nieruchomości określa Załącznik Nr 3 do uchwały.

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości określa Załącznik Nr 4.
§ 6. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy Bukowina Tatrzańska (dostępny na stronie
internetowej Gminy: http://www.gmina.bukowinatatrzanska.pl ) będą traktowane jako odpady zmieszane.
2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne które zostały wystawione przed posesję do krawężnika do
godziny 8 rano w dniu, w którym mają być odebrane. Odpady komunalne wystawione w innych miejscach,
w szczególności w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady a także
odpady wystawione w godzinach późniejszych, nie podlegają odbiorowi.
3. Odbiór odpadów komunalnych nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
4. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru
odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.
5. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę, z którym Gmina Bukowina Tatrzańska zawarła umowę na odbiór lub na odbiór
i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być
dokonywany.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim, co najmniej 14 dniowym
wcześniejszym jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/204/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

RODZAJ ODPADÓW
Zmieszane odpady komunalne

ZABUDOWA JEDNORODZINNA, WIELORODZINNA
W okresie sezonu – odbierane 1 raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam
dzień tygodnia
W okresie po za sezonem – odbierane 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje
w ten sam dzień tygodnia

Odpady suche
Tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło, tekstylia, Odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień
opakowania wielomateriałowe
tygodnia
Bioodpady, w tym odpady zielone
Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam
dzień tygodnia
Odpady zielone, odbierane wyłącznie w okresie kwiecień-listopad
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem, w ramach tzw. wystawki chodnikowej
odpadów, zbierane będą odpady:
organizowanej nie rzadziej niż 1 raz w roku.
Wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
elektryczny Nieodpłatna możliwość odbioru odpadów w ramach selektywnego zbierania odpadów,
i elektroniczne, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie z wyjątkiem odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, styropian,
i akumulatory, opony, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, wskazujących, iż źródło pochodzenia odpadów jest inne niż z gospodarstwa domowego (np.
oleje odpadowe itp.)
chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki
chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) zwłaszcza w dużych
ilościach.
Za wskazane wyżej odpady pobierana jest opłata wg cennika.
Uwagi:
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.
Przewodniczący Rady Gminy Władysław Piszczek
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/204/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne
RODZAJ ODPADÓW
Zmieszane odpady komunalne

Odpady suche
Tworzywa sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe
Bioodpady, w tym odpady zielone

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
W okresie sezonu – odbierane 1 raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień
tygodnia
W okresie po za sezonem – odbierane 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam
dzień tygodnia
szkło,

tekstylia, Odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia
Odpady zielone, odbierane wyłącznie w okresie kwiecień-listopad
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem, w ramach tzw. wystawki chodnikowej
odpadów, zbierane będą odpady:
organizowanej nie rzadziej niż 1 raz w roku.
Wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i ele- Nieodpłatna możliwość odbioru odpadów w ramach selektywnego zbierania odpadów, z wyjątkiem
ktroniczne, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, styropian, wskazujących, iż źródło
i akumulatory, opony, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, pochodzenia odpadów jest inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac
oleje odpadowe itp.)
domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy
i wywoływaczy fotograficznych) zwłaszcza w dużych ilościach.
Za wskazane wyżej odpady pobierana jest opłata wg cennika.
Uwagi:
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.
Przewodniczący Rady Gminy Władysław Piszczek
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/204/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
RODZAJ ODPADÓW
Zmieszane odpady komunalne

Odpady suche
Tworzywa sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe
Bioodpady, w tym odpady zielone

ZABUDOWA JEDNORODZINNA, WIELORODZINNA
W okresie sezonu – odbierane 1 raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień
tygodnia
W okresie po za sezonem – odbierane 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam
dzień tygodnia
szkło,

tekstylia, Odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia

Odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia
Odpady zielone, odbierane wyłącznie w okresie kwiecień-listopad
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem, w ramach tzw. wystawki chodnikowej
odpadów, zbierane będą odpady:
organizowanej nie rzadziej niż 1 raz w roku.
Wielkogabarytowe,
zużyty
sprzęt
elektryczny Nieodpłatna możliwość odbioru odpadów w ramach selektywnego zbierania odpadów, z wyjątkiem
i elektroniczne, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie odpadów takich jak: odpady komunalne zmieszane, papa, styropian, wskazujących, iż źródło
i akumulatory, opony, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, pochodzenia odpadów jest inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac
oleje odpadowe itp.)
domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy
i wywoływaczy fotograficznych) zwłaszcza w dużych ilościach.
Za wskazane wyżej odpady pobierana jest opłata wg cennika.
Uwagi:
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę.
Przewodniczący Rady Gminy Władysław Piszczek
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/204/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 12 grudnia 2012 r.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPAD
ZMIESZANE
BIODEGRODAWALNE
TWORZYWA SZTUCZNE
WIELOMATERIAŁOWE
METAL
SZKŁO
TEKSTYLIA
PAPIER
ZIELONE
MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
OPONY
ODPADY ELEKTRYCZNE
I ELEKTRONICZNE
BATERIE, AKUMULATORY
CHEMIKALIA
PRZETERMINOWANE LEKI

PROCESY
ODZYSKU
R1, R15
R1, R3, R10
R1, R5, R14, R15
R1, R5, R14, R15
R4, R5,R14
R5, R14, R15
R1, R14, R15
R1, R3, R14, R15
R1, R3, R10
R1, R5, R15

PROCESY
UNIESZKODLIWIANIA
D1,D10, D11
D10, D11
D10, D11
D10, D11
D10, D11
D10, D11
D10, D11
D1,D10, D11

R5
R5, R14, R15

-

R6
R2, R6
R1

D5, D16
D5, D16
D10, D11
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

