
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/303/17 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/270/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 maja 2017r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z  2017r. , poz. 1289) 

§ 1. W §2 pkt. 1 po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu : „n) popiół z gospodarstw domowych” 

§ 2. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych 

poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) papier i makulatura- w osobnym worku, 

b) tworzywa sztuczne i metale- w osobnym worku, 

c) szkło- w osobnym worku, 

d) popiół- w osobnym pojemniku, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji- w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone jest  

ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- w osobnym pojemniku 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) papier i makulatura- w osobnym pojemniku, 

b) tworzywa sztuczne i metale- w osobnym pojemniku, 

c) szkło- osobnym pojemniku, 

d) popiół- w osobnym pojemniku, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji- w osobnym pojemniku, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- w osobnym pojemniku 

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) papier i makulatura- w osobnym pojemniku lub worku, 
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b) tworzywa sztuczne i metale- w osobnym pojemniku lub worku, 

c) szkło- w osobnym pojemniku lub worku, 

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- w osobnym pojemniku 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji- w osobnym pojemniku.” 

§ 3. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołu dopuszcza się 

pojemniki o pojemności 110 l, które traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 l.” 

§ 4. W § 7 ust. 5 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) Popiół- kolor szary, z napisem „Popiół". " 

§ 5. W § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Minimalna pojemność pojemnika na popiół 

powinna wynosić 120 l. Pojemność pojemnika należy dostosować do ilości powstawania odpadu na danej 

nieruchomości.” 

§ 6. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości wynosi: 

1) niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne- nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; 

2) papier i tektura- nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej  

niż raz na miesiąc z zabudowy wielorodzinnej; 

3) metale i tworzywa sztuczne- nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

4) szkło- nie rzadziej niż raz na kwartał z zabudowy jednorodzinnej, i nie rzadziej niż raz na miesiąc 

z zabudowy wielorodzinnej; 

5) popiół- nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie od 1 września do 30 kwietnia oraz nie rzadziej niż raz  

na dwa miesiące w okresie od 1 maja do 31 sierpnia; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji- nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia 

do 30 listopada na terenie miejskim oraz raz na dwa tygodnie na terenie wiejskim, oraz nie rzadziej  

niż jeden raz na miesiąc na terenie miejsko- wiejskim w okresie od 1 grudnia do 31 marca przy czym 

częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nie przepełnianie się 

pojemników lub worków." 

§ 7. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Odbieranie mebli, i innych odpadów wielkogabarytowych 

może odbywać się w systemie akcyjnym dwa razy w roku zgodnie z podanym harmonogramem.” 

§ 8. W § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych 

i ulegających biodegradacji oraz popiołu w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki.” 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Bierutowie: 

M. Jarząb 
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