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UCHWAŁA NR XXXVI/306/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 7 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. 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. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1289) oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje
§ 1. W uchwale Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
1) § 2. ust 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na
następujące frakcje:
1) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
2) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);
3) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
4) tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe);
5) metale (w tym odpady opakowaniowe z metali);
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) ubrania i tekstylia.”.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 5256

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

