INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Burmistrz Bobowej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zostały zmienione zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi. Niniejsza ustawa ma na celu wprowadzenie
dyrektyw unijnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.):
1) Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkła i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji.
2) Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w związku z czym mieszkańcy Gminy
Bobowa, którzy do tej pory mieli zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych z prywatnymi
przedsiębiorcami są zobowiązani od 1 lipca 2013 r. oddawać odpady komunalne wyłącznie
przedsiębiorstwu z którym Gmina zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy itp.) właściciel
obowiązany jest zawrzeć umowę z prywatnym przedsiębiorcą na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
3) Rada Miejska dokonała w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę takiej opłaty – na terenie Gminy Bobowa została
przyjęta metoda naliczania opłaty od mieszkańca. Obowiązek poniesienia opłaty powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec..
4) Właściciel zamieszkałej nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 marca 2013 r. w której właściciel zadeklaruje
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.
5) Rada Miejska ustaliła że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie
nieruchomości zamieszkałych uiszcza się raz na trzy miesiące (kwartalnie) w terminie do:
– 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec;
– 15 maja za miesiące: kwiecień, maj czerwiec;
– 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;
– 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać u inkasentów, gotówką
w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bobowej
nr 61 8797 1013 0010 0100 0202 0011. Ponadto istnieje możliwość dokonywania wpłaty za każdy
miesiąc dzięki czemu zmniejszy się kwartalne obciążenie budżetu domowego.
6) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
- przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej a w przypadku braku takiej możliwości
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy,
- zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem,
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości – za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
- realizacje innych obowiązków określonych w regulaminie.
7) Za właściciela nieruchomości należy uznać: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa:
1) Za odpady komunalne należy uznać odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (w art. 3 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.zm.) Odpady

komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, np. papier i tektura, szkło, odpady
kuchenne ulegające biodegradacji, odzież, tekstylia, rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze jadalne, farby,
tusze, kleje, leki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno,
tworzywa sztuczne, metale, odpady z ogrodów i parków, odpady wielkogabarytowe,
2) Za odpady zbierane selektywnie należy uznać odpady wyselekcjonowane z odpadów komunalnych
nadających się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub surowcowego, charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem, a w szczególności: papier,
opakowania wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe, plastik, szmaty, metale.
3) Za odpady wielkogabarytowe należy uznać jeden ze strumieni odpadów komunalnych
charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
4) Za odpady ulegające biodegradacji (biodegradowalne) należy uznać odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
o odpadach) np. odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych,
zakładów gastronomii, itp.
5) Za odpady budowlane należy uznać frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych.
6) Za zbiorniki bezodpływowe należy uznać instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania(art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
7) Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów:
– papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
– szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe;
– folie i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
– metal;
– odpady zielone
Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać w/w rodzajów odpadów.
8) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym opakowania, gazety,
czasopisma itp.),
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i folię oraz opakowania
wielomateriałowe,
c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane białe i kolorowe,
d) CZERWONY z przeznaczeniem na metal
e) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady zielone
f) CZARNY z przeznaczeniem na odpady zmieszane.
Odpady niebezpieczne składające się na odpady komunalne określone w art. art. 3 ust. 2 ustawy
odpadach (baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach
ochrony roślin, nawozach, opakowaniach po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu);
należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je w workach lub pojemnikach.
Odbierane są jeden raz w roku. Właściciel nieruchomości samodzielnie dostarczy je do miejsca
i terminu wskazanego zgodnie z ogłoszeniem.
11) Ustala się, że odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
składowane są przy drogach publicznych w terminach zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż
raz w miesiącu.
12) Zużyte opony odbierane będą jeden raz w roku. Właściciel nieruchomości samodzielnie dostarczy
je do miejsca w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
13) Meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą jeden
raz w roku. Właściciel nieruchomości samodzielnie dostarczy je do miejsca w terminie wskazanym
w ogłoszeniu.

