
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/225/17 

RADY GMINY BUCZKOWICE 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat 

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.), art. 6c ust. 2, art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 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.) 

w związku z § 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) 

Rada Gminy Buczkowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się, że Gmina Buczkowice będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, ilości odbiorów 

oraz stawki opłaty za pojemnik. 

2. Podstawą do ustalenia opłaty jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja. 

§ 3. 1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych: 

a) o pojemności 120 l – w wysokości 19 zł, 

b) o pojemności 240 l – w wysokości 31 zł, 

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 148 zł; 

2) selektywnie zebranych surowców wtórnych w workach o pojemności do 120 l 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”  – 

w wysokości 12 zł za sztukę. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

nieselektywny: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 38 zł, 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 62 zł, 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 290 zł. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr V/35/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne oraz określenia stawek opłat za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 1970). 

§ 6. 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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