
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/223/17 

RADY GMINY BUCZKOWICE 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz § 4  

ust. 1, 2, 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 zaopiniowaniu przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej 

Rada Gminy Buczkowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, będzie odbierana od właściciela nieruchomości każda zebrana ilość odpadów 

komunalnych, wyszczególnionych w § 2 ust.1, przez podmiot odbierający odpady komunalne. 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałej będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem, 

z następującą częstotliwością: 

1) nieselektywnie zbierane odpady zgromadzone w pojemnikach w kolorze czarnym lub innym z napisem 

„zmieszane odpady komunalne” – 1 raz w miesiącu; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne zgromadzone w workach w kolorze: papier i tektura, - worek 

niebieski z napisem „papier”, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - worek żółty 

z napisem „metale i tworzywa sztuczne”, szkło opakowaniowe – worek zielony z napisem „szkło” – 1 raz 

w miesiącu; 

3) popiół zgromadzony w pojemnikach lub workach – 1 raz w miesiącu w okresie od 1 października do 

30 kwietnia każdego roku; 

4) wielkogabarytowe – 1 raz w roku. 

2. Właściciel w zamian za oddane selektywnie zgromadzone w workach surowce wtórne wyszczególnione 

§ 2 ust 1 pkt 2, otrzyma nowe worki w ilości oddanych worków z odpadami selektywnie zebranymi. 
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3. Odbieranie odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyta odzież i tkaniny, przeterminowane leki 

i chemikalia, odpady biodegradowalne z kuchni i pochodzące z utrzymania ogrodów i terenów zielonych, 

odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

realizowane będzie w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po dostarczeniu ich 

własnym transportem z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. 1. Wprowadza się ograniczenie odbieranych od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujących odpadów: 

1) zielonych - do 300 kg sezon; 

2) zużytych opon do samochodów osobowych i dostawczych - do 2 kompletów rocznie; 

3) wielkogabarytowych - do 150 kg rocznie; 

4) budowlanych i remontowych - do 1000 kg rocznie. 

2. W przypadku przekroczenia ilości określonych w ust. 1, właściciel jest zobowiązany do uiszczenia 

dodatkowej opłaty pobieranej przez PSZOK wg obowiązującego Gminę na dany rok cennika Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej. 

§ 4. Odbiór odpadów wyszczególnionych § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 z nieruchomości niezamieszkałych będzie 

realizowany w ilościach i terminach wynikających z deklaracji, z tym że nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

§ 5. Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości 

zamieszkałych mogą też dostarczać odpady wymienione w § 2 ust.1 pkt 2, 3 i 4 w przypadku, gdy konieczne 

jest ich oddanie poza harmonogramem odbioru. 

§ 6.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na dany rok kalendarzowy jest 

dostarczany mieszkańcom w formie ulotki, a ponadto publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy pod adresem http://bip.buczkowice.pl .  

§ 7. 1. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów przyjmuje bezpłatnie z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, 

wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz 

w § 2 ust. 3, przywiezionych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Buczkowice. 

2. Przyjęcie odpadów o których mowa w ust. 1 odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości 

i wykazu obsługiwanych nieruchomości. 

3. Adres i godziny otwarcia PSZOK podane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod 

adresem http://bip.buczkowice.pl . 

§ 8. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, jak i oddane przez nich bezpośrednio do gminnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowywane są przez regionalną instalację przetwarzania 

odpadów komunalnych, zlokalizowaną przy ulicy Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, zarządzaną przez 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. 

§ 9. Właściciele nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

zgłaszają do Urzędu Gminy na piśmie, telefonicznie lub elektronicznie, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. 

§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr V/33/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 1968). 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Piotr Żądło 
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