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UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 3 lutego 2015 roku
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 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, Rada Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej uchwala, 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, odbieranych od właścicieli nieruchomości przez podmioty
odbierające odpady komunalne, wyłonione przez Gminę Bukowina Tatrzańska w trybie ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W ramach opłaty uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych odbiera się każdą ilość
odpadów komunalnych zebranych zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.
3. W ramach opłaty uiszczonej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych odbiera się wyłącznie
odpady komunalne zebrane w zadeklarowanych pojemnikach (workach), uwzględniających średnie ilości
odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, zgodnie z Regulaminem.
4. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę i zatwierdzonym przez Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska oraz udostępnionym właścicielom
nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany
5. Odbiór odpadów komunalnych nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
6. 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.
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7. 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 miejscach do których
nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady a także odpady wystawione w godzinach
późniejszych, nie podlegają odbiorowi.
8. Worki/pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów należy oznaczyć kodami kreskowymi,
rozprowadzanymi przez Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska. Podczas odbioru pełnych worków pozostawiane
będą na terenie nieruchomości worki na wymianę.
9. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwany dalej PSZOK znajduje się na terenie firmy IB
Sp. zo.o. (34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115). PSZOK świadczy usługę polegającą na przyjmowaniu od
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów.
10. PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 w soboty od godz. 8 do 13,
za wyjątkiem dni świątecznych.
11. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do punktu PSZOK odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza
harmonogramem odbioru odpadów oraz pozostałe odpady zebrane selektywnie, które nie podlegają odbiorowi
z terenu nieruchomości.
12. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję osób dostarczających odpady komunalne.
13. PSZOK nie przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadów innych
niż komunalne (np. gruz budowlany, zużyte opony) wytwarzanych przez przedsiębiorców powstałych
w wyniku prowadzonej przez nich działalności. Usługa taka jest świadczona odpłatnie.
14. Dwa razy w roku tj. jeden raz w okresie wiosennym i jeden raz w okresie jesiennym zorganizowana
zostanie mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w ramach tzw. wystawki chodnikowej. Szczegółowe
terminy zbiorki zostaną podane na stronie internetowej UG oraz tablicach ogłoszeń na terenie gminy.
15. Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem może odbywać się na
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, przy czym koszt wywozu obciąża właściciela
nieruchomości.
16. Odpady rozbiórkowe i budowlane pozbawione odpadów niebezpiecznych wytwarzane w ramach
remontów, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. 2013.1409 j.t.) wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, o wadze
nie przekraczającej 1000 kg zostaną odebrane wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez
przedsiębiorcę w ramach opłat za gospodarowanie odpadami jeden raz w roku z nieruchomości. Odbiór
odpadów powyżej ustalonej normy odbywa się na indywidualne zgłoszenie, na koszt właściciela
nieruchomości.
17. Odbiór odpadów budowlanych następuje w jeden dzień w miesiącu, określony w harmonogramie, po
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do biura obsługi klienta UG Bukowina Tatrzańska, przy czym zgłoszenie
powinno nastąpić nie później niż do godz. 9 rano, dnia poprzedzającego odbiór odpadów budowlanych
określony w harmonogramie.
18. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bukowina Tatrzańska opiera się na następującej
hierarchii postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) przygotowanie do ponownego użycia,
3) recykling odpadów,
4) inny niż recykling odzysk odpadów,
5) składowanie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/204/2012 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim, co najmniej 14 dniowym wcześniejszym jej ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. .
Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Piszczek

