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UCHWAŁA NR XXVII/161/12  
Rady Gminy Bukowsko 
z dnia 14 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 
 

Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 
6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2012 r. poz.391)  

 

Rada Gminy Bukowsko 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
1.Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 

gminy Bukowsko, a w szczególności: 
a) obowiązki osób oddających odpady komunalne;  
b) sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;  
c) termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  
d) sposób wykonywania przez wykonawcę usługi odbierania odpadów komunalnych 

powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Bukowsko.  
 
2.Z systemu wyłączone są instytucje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz 

działalność rolniczą, które we własnym zakresie zobowiązane są do podpisywania umów na 
odbiór odpadów z prowadzonej działalności na zasadach cywilno-prawnych z firmami 
posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 
Bukowsko.  

 
§ 2 

 
Podstawowe definicje: 

1.  Tereny zamieszkałe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna i zagrodowa. 
2. Tereny niezamieszkałe – tereny na których zlokalizowana jest zabudowa użyteczności 

publicznej, administracyjna, usługowa, handlowa, produkcyjna, kulturalna, magazynowa, 
cmentarze, domy ludowe, remizy OSP, szkoły, przedszkola, rekreacyjno-sportowe. 

3. Odpady komunalne –rozumie się przez to odpady stałe powstające w gospodarstwach 
domowych, związane bezpośrednio z bytowaniem, wytwarzane i wyrzucane z gospodarstw 
domowych. 
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4. Właściciele nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością, a także gospodarstwa 
domowe;  

5. Posiadacz odpadów – każdy kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) 

6.  Gospodarstwo domowe – rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem 
zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących;  

7.  Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które 
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (zgodnie 
z art.3 ustawy o odpadach Dz. U. 2001 Nr 62 poz.628 z poźń. zm.);  

8.  Bioodpady – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni, oraz 
odpady kuchenne z gospodarstw domowych (resztki żywności pochodzenia roślinnego);  

9.   Odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne (skoszona trawa, liście, 
igliwie i drobne gałęzie) stanowiące części roślin powstałe wskutek ich pielęgnacji;  

10.  Odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu 
na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach,  
z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  

11.  Odpady niebezpieczne –rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają 
składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a w szczególności: przeterminowane leki, baterie...; 

12.  Odpady zmieszane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu 
zbieraniu;  

13.  Odpady surowcowe – rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady 
opakowaniowe: z papieru i tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw 
sztucznych, z metali wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury;  

14.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to sprzęt wymieniony  
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495), pochodzący z gospodarstw domowych lub  
z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu 
pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu 
przepisów o odpadach;  

15.  Wykonawca usługi – wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego  
do świadczenia usług w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

16. Odpady problemowe – odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, 
obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz odpady z wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnych. Według klasyfikacji 
odpadów: kleje, farby, lepiszcze żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, 
pestycydy, herbicydy, insektycydy, oraz lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć, oraz opakowania po wymienionych środkach chemicznych. 

17. Pojemnik - pojemnik służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,  
z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa  
o pojemnikach, rozumie się przez to również worki. Worek winien być opatrzony logo 
Gminy Bukowsko.  

18. Mieszkaniec – osoba która faktycznie przebywa, bytuje na danej nieruchomości. 
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Obowiązki osób pozbywających się odpadów komunalnych 
 

§ 3 
 

Właściciel zamieszkałej nieruchomości zobowiązany jest:  
1. posiadać pojemniki do gromadzenia odpadów, 
2. gromadzić odpady w sposób selektywny,  
3.  oddawać odpady komunalne zgodnie z systemem określonym niniejszą uchwałą, 
4. złożyć deklarację o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość:  

a) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego regulaminu wraz ze wzorem deklaracji 
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu;  

b) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
od dnia powstania na niezamieszkałej nieruchomości odpadów komunalnych;  

c) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej 
nieruchomości (zmiana właściciela, zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 
lub gospodarstwo domowe);  

d) w deklaracji  
- pomija się osoby stale przybywające za granicą  
- nie pomija się osób czasowo przybywających za granicą  
- w przypadku uczniów i studentów wraz z deklaracją należy złożyć oświadczenie  

z kserokopią ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 
- w innych przypadkach należy złożyć oświadczenie z kserokopią dokumentu 

potwierdzającego stan faktyczny  
5. wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami w terminie określonym uchwałą Rady Gminy i w 

zdeklarowanej wysokości, w przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela 
nieruchomości zostanie w drodze decyzji Wójta Gminy Bukowsko naliczona opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn stawki za odpady niesegregowane 
określonej Uchwałą Rady Gminy i ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym 
według danych posiadanych przez Urząd Gminy Bukowsko-Referat Spraw Obywatelskich i 
Organizacyjnych - USC 

6. umożliwi ć odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie 
wywozu odpadów,   

7. pojemniki  należy wystawić w miejscach łatwo dostępnych dla wykonawcy usługi w sposób 
nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich poprzez: 
- wystawienie pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej 
nieruchomości , 
- udostępnienie na posesji z wejściem od strony ulicy, 
- Nie wystawienie pojemników i worków do godziny 700 w wyznaczonym terminie 
skutkuje nieodebraniem odpadów. 

8. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do odbioru w terminie określonym  
w harmonogramie. 

9. Odpady z budowy, poremontowe należy gromadzić w kontenerach dostarczonych przez 
wykonawcę, na podstawie dodatkowej umowy. 

10. Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. 
11. Właściciele nieruchomości z terenów niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia 
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indywidualnych umów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej Wójta 
Gminy Bukowsko, na wywóz odpadów i odpadów komunalnych. W celu udokumentowania 
wypełnienia obowiązku ustala się termin przedłożenia dowodów wykonania usługi przed 
przedsiębiorców w postaci rachunków, faktur w terminach określonych odrębną uchwałą 
Rady Gminy Bukowsko. 

 

Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości; 
 

§ 4 
 

1. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub 
w przypadku gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo 
domowe. Zgodnie ze złożoną deklaracją wysokości opłaty. 

2. Ustala się następujące wielkości pojemników, spełniających normę PN EN 840: 
-pojemniki o pojemności 120 l 
-pojemniki o pojemności 240 l 
-pojemniki o pojemności 1100 l 
-pojemniki o pojemności 1300 l 

3. wielkość worka polietylenowego LDPE minimum 120 l , o grubości 0,08 mm w kolorach: -
- czarny  - przeznaczony na odpady komunalne 
- zielony - przeznaczony na szkło kolorowe 
- biały    - przeznaczony na szkło białe 
- czerwony - przeznaczony na złom 
- żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne 
- niebieski – przeznaczony na makulaturę 

4. Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 
zabrania się wrzucania:  

a) gruzu,  
b) opon,  
c) gorącego popiołu i żużla,  
d) odpadów zielonych,  
e) odpadów niebezpiecznych, 
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
g) odpadów wielkogabarytowych,  

5. Pojemniki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez wykonawcę usługi, ale 
przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dot. gromadzenia odpadów naliczona zostanie 
opłata jak za odpady niesegregowane.  

6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy właściciela nieruchomości, 
jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, zakupu nowego pojemnika. 

7. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach będzie dostarczony worek na te 
odpady, które zostały oddane.  

8. Częstotliwość wywozu odpadów:  
a) zmieszane odpady komunalne będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie wg harmonogramu 

podanego do wiadomości mieszkańców,  
b) odpady zebrane selektywnie będą odbierane jeden raz w miesiącu wg harmonogramu 
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podanego do wiadomości mieszkańców, 
c) harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości 

zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie dostępny na stronie internetowej urzędu: 
www.bukowsko.pl.  

d) odpady zebrane selektywnie można wrzucać bezpośrednio do pojemników przeznaczonych 
odpowiednio na szkło i plastik rozstawionych w miejscach ogólnie dostępnych w każdej 
miejscowości według wykazu. 

Wykaz pojemników na odpady segregowane: 

lp. miejscowość lokalizacja pojemnika Plastik Szkło 
1 Bukowsko k/Kowalik Witold 1 1 

 
  k/ Remizy (most) 1 1 

 
  UG bud. Administracyjny 1 1 

 
  Osiedle k/Burnata 1 1 

 
  Osiedle k/Zarzyki 1 1 

 
  k/Piekarni 1 0 

 
  k/ Zawiślan 1 1 

 
  k/ U. Rakoczy 1 1 

 
  k/ Klimek Grzegorz 1 0 

 
  SKR 1 0 

 
  k/ Leśniczówki 1 1 

2 Dudyńce k/ Kopacza 1 0 

 
  Dom Ludowy 1 1 

3 Karlików Krzyżówka k/ Roczniaka 1 1 

 
  k/ Żytka Olek 1 0 

4 Nadolany  Rezmiza OSP  1 1 

 
  Baza STALNEY 1 0 

 
  k/ Maria Słysz 1 1 

 
  Równie przystanek 1 1 

 
  Wygnanka przystanek 1 1 

 
  k/ Zbigniew Pieszczoch 1 1 

 
  Sklep GS Sch  1 1 

5 Nagórzany  Sklep GS Sch  1 1 
6 Nowotaniec Remiza OSP  1 0 

 
  Sklep GS Sch  1 1 

7 Pobiedno Sklep GS Sch  1 1 

 
  k/Szkoły 1 1 

8 Płonna k/ Łukaszczyk 1 0 
9 Tokarnia Sklep GS Sch  1 1 

 
  k/Król  1 0 

10 Wolica k/Wierzganowski 1 1 

 
  k/ Woźniczak 1 1 

11 Wola Piotrowa  przystanek 1 1 

 
  Spółdzielnia produkcyjna 1 1 

12 Wola Sękowa Dom Ludowy 1 1 

 
  Sklep GS Sch  1 1 

13 Zboiska  Sklep GS Sch  1 1 

 
    37 28 
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e) odpady wymienione w punkcie a, b, wielkogabarytowe, AGD, zielone można samodzielnie 

dostarczyć, do punktu odbioru odpadów w Karlikowie. Warunkiem przyjęcia odpadów, jest 
okazanie aktualnego dowodu uiszczenia opłaty za wywóz odpadów, w przypadku braku 
takiej opłaty odpady zostaną przyjęte po dokonaniu wpłaty. 

f) odpady przygotowane do odbioru w sposób określony w  § 3 odbierane będą przez 
wykonawcę usługi. Nie przewiduje się wykonania powtórnego przejazdu w celu odbioru 
odpadów wystawionych po godz. 7.00 

9. Odpady zielone, jeżeli nie będą gromadzone w kompostownikach, zbierane będą przez 
mieszkańców do odpowiednio oznakowanych worków.  

10. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie należy wydzielać z powstających 
odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na 
w/w odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy Bukowsko:  
a) punkty odbioru przeterminowanych leków: - Apteka Bukowsko  
b) punkty odbioru baterii: - Zespół Szkół w Bukowsku, - Przedszkole w Bukowsku,  Urząd 

Gminy Bukowsko, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Bukowsko, Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Nowotaniec. 

11. Odpady wielkogabarytowe (meble, AGD, RTV, opony) odbierane będą dwa razy w roku 
sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

12. Odpady poremontowe (problemowe), należy gromadzić wyłącznie w kontenerach, bądź 
workach uniemożliwiających pylenie, odbierane będą po zgłoszeniu z odpowiednim 
wyprzedzeniem w dniu odbioru odpadów komunalnych 

13. Odpady budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej nie są 
objęte systemem zorganizowanym przez gminę Bukowsko, a pozbywanie się ich odbywa się 
na koszt właściciela, za pośrednictwem wykonawcy usługi. Odpady z budowy i remontów 
prowadzonych na terenie nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach 
uniemożliwiających pylenie i przeznaczonych na odpady budowlane i poremontowe.  

 
 

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 
§ 5 

 
1. Wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Bukowsko 

ustala Rada Gminy Bukowsko w drodze uchwały. 
2. Wysokość opłaty dla danej nieruchomości lub gospodarstwa domowego zostanie pobrana na 

podstawie złożonej deklaracji przez właściciela nieruchomości, W razie nie złożenia deklaracji 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, właściwy organ – Wójt Gminy Bukowsko określi w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłaty określona 
będzie jako iloczyn stawki za odpady niesegregowane i ilość osób zameldowanych  
w gospodarstwie domowym.  

3. Wysokość stawki opłaty określona jest w formie ryczałtu na jedną osobę, bez określania limitu 
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ilości odpadów, uwzględniając jedynie fakt ich segregowania; opłata za odbiór odpadów 
segregowanych jest niższa. 

 4. Podstawą dokonania zapłaty są dane z deklaracji przekazane przez właściciela nieruchomości, 
lub decyzja Wójta Gminy Bukowsko w przypadku nie złożenia deklaracji.  

5. Opłaty wnoszone są  zgodnie z uchwałą:  
I kwartał do 15 marca, II kwartał do 15 czerwca, III kwartał do 15 września, IV kwartał do  
15 grudnia na wskazany numer konta za pośrednictwem banku, w kasie urzędu Gminy 
Bukowsko. 

6. Za dzień płatności faktury uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy 
Bukowsko. 

7. Brak wpłaty należności w terminie wskazanym w ust. 4 powoduje wszczęcie procedury 
egzekucji w trybie ordynacji podatkowej.  

8. Za przekroczenie terminu płatności, o którym mowa w ust. 4, za każdy dzień zwłoki, naliczone 
zostaną odsetki ustawowe.  

9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych może zostać powiększona w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowego sposobu segregacji (przy zadeklarowanej segregacji), po wcześniejszych 
upomnieniach (pierwsze – ustne, drugie – pisemne),  

10. Niewykonanie usług z powodu braku dojazdu lub dostępu zawinionego przez Właściciela nie 
powoduje pomniejszenia ustalonej w decyzji płatności.  

11.Zryczałtowana opłata nie uwzględnia należności za odbiór odpadów  budowlanych  
i poremontowych.  

 
 

Zasady reklamacji 
 

§ 6 
 
1.Reklamacja powinna być złożona przez Właściciela nieruchomości niezwłocznie po zaistnieniu 

kwestii spornej.  
2. Reklamacja nie dotyczy nie odebrania odpadów, które nie są odpadami komunalnymi. 
3. Reklamacja może być złożona telefonicznie nr tel. 13 4674015, pisemnie listem na adres Urząd 

Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290, pocztą elektroniczną:  referatik@bukowsko.pl  
4. Zgłoszenie reklamacji nie uchyla od obowiązku zapłaty zgodnie ze złożoną deklaracją, lub  

w przypadku braku deklaracji zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bukowsko. 
5. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala się na 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.  

 
 

Sposób i warunki wykonywania usługi przez wykonawcę odbierającego odpady 
komunalne powstające na terenie nieruchomości w Gminie Bukowsko. 

 
§ 7 

 
1. W ramach świadczonych usług wykonawca  dostarczy pojemniki na odpady komunalne, ustawi 

je w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, zapewniającym ich opróżnianie bez 
narażania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów oraz umożliwiającym prawidłowy  
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dojazd/dostęp samochodu operatora w ciągu całego roku, w celu odbioru odpadów.  
2. Pojemniki dostarczane przez wykonawcę usługi są jego własnością. 
3. Wykonawca usługi zapewni załadunek odpadów tak, aby zapobiegać ich rozsypywaniu.  

W przypadku rozsypania się odpadów podczas załadunku, wykonawca usługi zobowiązany jest 
do ich uprzątnięcia.  

4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do odbierania nielimitowanej ilości odpadów.  
5. Wykonawca usługi zapewnia mycie oraz dezynfekcję pojemników raz w roku w terminie przez 

siebie ustalonym.  
6. Wykonawca usługi jest zobowiązany do informowania Referatu Inwestycji, Planowania 

Przestrzennego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska o nieprawidłowościach 
związanych z segregacją . 

 

Przepisy końcowe 
 

§ 8 
 
1. Osoby nie wykonujące powyższych obowiązków podlegają karze przewidzianej przepisami 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
 z 2012 r. poz.391) oraz ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 114 z późn. 
zm.) postępowanie w tych sprawach prowadzone jest według przepisów kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenie.  

2. Osoby uchylające się od opodatkowania poprzez nie złożenie deklaracji lub podanie w niej 
nieprawdy podlegają karze przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 
83 poz. 930 z późn. zm.);  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i ordynacji podatkowej. 

4. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania sporów związanych z funkcjonowaniem 
zorganizowanego systemu odbioru odpadów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla gminy Bukowsko.  

5. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie doręczona Właścicielowi z wyprzedzeniem co 
najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed terminem wprowadzenia tych zmian w życie 

§ 9. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 10. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 


