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UCHWAŁA NR X/81/15
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie określenia 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 4 ust
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje.
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
1) zielone;
2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
3) szkło i opakowania szklane;
4) tworzywa sztuczne;
5) metale;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) opakowania wielomateriałowe;
14) odpady ulegające biodegradacji;
15) bioodpady;
16) ubrania i tekstylia.
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2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona przez właściciela nieruchomości obejmuje
odbiór każdej ilości odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 z nieruchomości zamieszkałej.
3. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Miejski
w Bobowej udostępnionym mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bobowej.
Dopuszcza się również inny sposób udostępniania harmonogramu.
4. Odbiór odpadów komunalnych nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
5. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy Bobowa, będą traktowane jako odpady
zmieszane.
6. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione do drogi publicznej, przez którą
przebiega trasa wywozu do godziny 800 w dniu wywozu. Odpady komunalne wystawione w miejscach przez które
nie przebiega trasa wywozu oraz odpady wystawione w godzinach późniejszych, nie podlegają odbiorowi.
7. Pojemniki (worki) przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych należy oznaczyć numerem
przypisanym do danej nieruchomości wydanym przez Urząd Miejski w Bobowej.
8. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK, znajduje się na działce nr 818/2
położonej w Siedliskach (przy oczyszczalni ścieków). PSZOK świadczy usługę polegającą na przyjmowaniu od
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych w trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. od 800 do 1200.
9. Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów:
papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metal, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.
10. Odpady do PSZOK właściciel nieruchomości dostarczy we własnym zakresie.
11. Odpady komunalne odbierane w PSZOK odbierane będą na podstawie okazania dokumentu potwierdzają
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami za bieżący okres rozliczenia. Odpady przekazywane do w/w
punktu odbierane będą tylko i wyłącznie od osób fizycznych (właścicieli nieruchomości zamieszkałych), którzy
złożyli w gminie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Odpady takie jak: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz inne odpady
niebezpieczne odbierane są jeden raz w roku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu Urzędu Miejskiego
w Bobowej.
13. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwie domowym odbierane będą po
wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego.
14. Niezagospodarowany popiół należy gromadzić w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane
i oddawać w wyznaczonym harmonogramem terminie podmiotowi odbierającemu odpady.
15. Usuwanie odpadów z koszy ulicznych odbywa się codziennie.
§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jej
integralną część.
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 zmieszane, bioodpady, odpady zielone, odpady
ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, szkło i opakowania szklane,
ubrania i tekstylia oraz papier i tektura;
2) grupa dodatkowa obejmująca odpady: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe.
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§ 4. 1. Gmina Bobowa przyjmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. Realizacja przyjętego obowiązku o którym mowa w ust. 1 następować będzie przez dostarczenie worków
kreślonych w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobowa.
§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący jej integralną część.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uchwała Nr
XXVII/191/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały 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, uchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Miejskiej
w Bobowej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały 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, uchwała Nr XXXIX/293/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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, uchwała Nr XLVI/359/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany
uchwały 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.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 22 czerwca 2015 r.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GRUPA
ODPADÓW

BUDYNKI
JEDNORODZINNE

ODPADY

PODSTAWOW
A

WIEJSKIE2)

MIEJSKIE1)

WIEJSKIE2)

jeden raz
w miesiącu

jeden raz
w tygodniu

jeden raz
w tygodniu

ZMIESZANE
BIOODPADY
ZIELONE
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
METAL
SZKŁO I OPAKOWANIA
SZKLANE

PAPIER I TEKTURA

UBRANIA I TEKSTYLIA

DODATKOWA

MIEJSKIE1)
w
w
miesiącach
miesiącach:
od kwietnia
styczeń,
do
luty,
październik
marzec,
a
listopad,
grudzień

WIELOLOKALOWE

ODPADY BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE
ZUŻYTE OPONY
MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
ZUŻYTE BATERIE
I AKUMULATORY
CHEMIKALIA

co dwa
tygodnie

jeden raz
w miesiącu

jeden raz w miesiącu lub
dostarczyć we własnym
zakresie do punktu
selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
w trzeci wtorek każdego
miesiąca.

jeden raz
jeden raz
jeden raz
w miesiącu
w tygodniu
w tygodniu
lub
lub dostarczyć
lub
dostarczyć
we własnym
dostarczyć
we własnym
zakresie do
we własnym
zakresie do
punktu
zakresie do
punktu
selektywnej
punktu
selektywnej
zbiórki
selektywnej
zbiórki
odpadów
zbiórki
odpadów
komunalnych
odpadów
komunalnych
w trzeci
komunalnych
w trzeci
wtorek
w trzeci
wtorek
każdego
wtorek
każdego
miesiąca.
każdego
miesiąca.
miesiąca.
jeden raz w miesiącu
jeden raz
jeden raz
jeden raz
w miesiącu
w tygodniu
w tygodniu
na zgłoszenie lub dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w trzeci wtorek każdego miesiąca.

raz w roku, samodzielnie dostarczane do miejsca i terminu wskazanego
zgodnie z ogłoszeniem lub dostarczyć we własnym zakresie do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w trzeci wtorek każdego miesiąca.

PRZETERMINOWALE LEKI

1) Miejskie tj. miejscowości Bobowa, Berdechów.
2) Wiejskie tj. miejscowości Brzana, Jankowa, Wilczyska, Stróżna, Siedliska, Sędziszowa.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 22 czerwca 2015 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODPAD
PROCESY
PROCESY
ODZYSKU1)
UNIESZKODLIWIANIA1)
ZMIESZANE
R1
D1, D10
BIOODPADY
R1, R3, R10
D10
TWORZYWA SZTUCZNE
R1, R5
D10
OPAKOWANIA
R1, R5,
D10
WIELOMATERIAŁOWE
METAL
R4, R5
SZKŁO I OPAKOWANIA
R5,
SZKLANE
PAPIER I TEKTURA
R1,
D10
UBRANIA I TEKSTYLIA
R1, R3,
D10
ZIELONE
R1, R3, R10
D10
MEBLE I ODPADY
R1, R5,
D1, D10
WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTE OPONY
R5
ZUŻYTY SPRZĘT
R5,
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
ZUŻYTE BATERIE
R6
D5
I AKUMULATORY
CHEMIKALIA
R2, R6
D5
PRZETERMINOWANE LEKI
R1
D10
1) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 1 i 2 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

