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UCHWAŁA NR XXXV/313/17
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasta Bochnia
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2016 r. 446 z późn. zm. ) w związku
z art. 4 ust. 1 i 2
ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm. ) oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bochni Rada Miasta Bochnia
uchwala
co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/185/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia, zmienionej uchwałą
Nr XXIII/193/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie selektywnego zbierania dotyczy następujących frakcji odpadów ‘

komunalnych:

a) niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych;
b) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
c) przeterminowanych leków i chemikaliów;
c) zużytych baterii i akumulatorów;
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
g) zużytych opon;
h) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
i) papieru;
j) szkła bezbarwnego i kolorowego;
k) tworzyw sztucznych;
l) metali.”;
2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji składane są do worków i pojemników koloru brązowego oznaczonych
napisem "Bio";
2) szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, papier, metale, odpady
wielomateriałowe:

opakowaniowe

a) w zabudowie jednorodzinnej składane są do odrębnych worków:
- metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
składane do worków koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa
sztuczne”;
- szkło bezbarwne i kolorowe – składane do worków koloru zielonego
„Szkło”,

oznaczonych napisem

- papier – składany do worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem
„Papier”,
b) w zabudowie wielorodzinnej składane są do odrębnych pojemników:
- metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale

składane do
i tworzywa sztuczne”,

- szkło bezbarwne i kolorowe – składane do pojemników koloru zielonego
„Szkło”,

oznaczonych napisem

- papier – składany do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem
„Papier”.
3) odpady budowlane i rozbiórkowe składane są do kontenera.”
3) § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się
zamieszkałych:

częstotliwość

usuwania

odpadów

komunalnych

z terenu

nieruchomości

1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa
sztuczne,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu, każda
z wymienionych frakcji osobno,
c) odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w miesiącu w okresie listopad –
a w miesiącach kwiecień - październik co dwa tygodnie,
d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt 1 lit. b-g - jeden raz na
roku;

marzec,
pół

2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu,
b) zbierane selektywnie papier, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe
z wymienionych frakcji osobno,

wielomateriałowe

tydzień,

każda

d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt 1 lit. b-g - jeden raz na
roku.”.

pół

-

co

c) ulegające biodegradacji - co tydzień,
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia

Jan Balicki

