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UCHWAŁA NR XXIX/175/13  
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 28 stycznia 2013 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 

 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez 
punkt selektywnego zbierania odpadów. 
 

§ 2 

 

Od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne w nielimitowanej ilości, zgodnie z 
zasadami określonymi uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Bukowsko. 
 

§ 3 
 

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 
następujący sposób: 
1) odpady komunalne zmieszane – dwa razy w miesiącu w terminach wskazanych w 

harmonogramie; 
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – raz w miesiącu w terminach wskazanych 

w harmonogramie; 
3) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku z posesji, w terminach podanych do widomości 

mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 

§ 4 

 

1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 
1) w gminnym punkcie zbiórki przyjmowane będą odpady: 

- papier i tektura, 
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- opakowania z tworzyw sztucznych, 
- stłuczka szklana opakowaniowa, 
- drobny złom (puszki po konserwach, napojach, sokach), 
- odpady ulegające biodegradacji, 
- odpady wielkogabarytowe, 
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 
- sprzęt audiowizualny, 
- urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
- sprzęt telefoniczny i teleinformatyczny, 
- sprzęt oświetleniowy, 
- sprzęt rekreacyjny i sportowy, 
- akumulatory i baterie, 
- opakowania po materiałach niebezpiecznych, opony do rozmiaru 1200 mm, 
- gruz budowlany 

2) Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć odpady własnym transportem. 
3) W punkcie selektywnego zbierania odpadów przyjmowane są wyłącznie selektywnie 

zbierane odpady bez ograniczeń ilościowych. 
4) Adres oraz godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów udostępnia się na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bukowsko. 
 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 
§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 


