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UCHWAŁA NR XXXVII/276/2017
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zmianie uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Nr IV/ 26/2015 z dnia 03.02.2015
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 4a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),
Rada Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Nr IV/26/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, wprowadza się zmiany
w ten sposób, że § 5 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
2. Właściciele nieruchomości powinni zbierać odpady w sposób selektywny z podziałem na:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) ubrania i tekstylia
8) odpady wielkogabarytowe,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) zużyte opony do samochodów osobowych,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów, które nie są prowadzone na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)
wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
12) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, termometry, chemikalia, farby, kleje,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
13) zużyte baterie i akumulatory.
3. Segregacje prowadzi się w następujący sposób:
1) na terenie nieruchomości, w workach spełniających wymagania określone w pkt. 4.1) w podziale na
następujące frakcje wyszczególnione powyżej:
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a) w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier” - § 5 ust. 1 pkt. 1,
b) w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło” - § 5 ust. 1 pkt. 2,
c) w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - § 5 ust. 1 pkt. 3, pkt. 4,
pkt.6,
d) pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” - § 5 ust. 1 pkt. 5,
e) w workach koloru fioletowego, oznaczonych napisem „Odzież” - § 5 ust. 1 pkt. 7,
f) w workach koloru czarnego, oznaczonych napisem „Budowlane” - § 5 ust. 1 pkt. 11,
2) Dostarczane przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) wszystkich odpadów wyszczególnionych w pkt.2 w podziale na frakcje.
3) Dostarczane przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości do punktów aptecznych wymienionych
w harmonogramie- frakcji określonej w pkt. 12) odnośnie przeterminowanych leków i termometrów.
4) Zbiórka akcyjna, organizowana dwa razy w roku tj. raz w sezonie wiosennym i raz
jesiennym, w odniesieniu do frakcji określonej w pkt 8, 9, 10, 12,13.

w sezonie

5) Zbiórka
akcyjna,
organizowana
jeden
raz
w miesiącu
tj.
w dniu
określonym
w harmonogramie, w odniesieniu do frakcji określonej w pkt. 11, przy czym warunkiem odbioru odpadów,
jest uprzednie zgłoszenie konieczności odbioru frakcji do biura obsługi klienta w referacie Środowisko
i Gospodarka Odpadami Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, tel. 18 20 00 879 w. 59 lub
bok@ugbukowinatatrzanska.pl co najmniej do godziny 8 rano dnia poprzedzającego dzień odbioru odpadów
wyznaczony w harmonogramie,
6) Wysegregowane frakcje odpadów komunalnych powinny być wolne od innych, odbieranych odrębnie frakcji
odpadów segregowanych.
7) Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zebranych zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, należy
zbierać oddzielnie jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, w pojemnikach, kontenerach lub
workach o kolorze szarym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim, co najmniej 14 dniowym wcześniejszym jej ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
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