
UCHWAŁA NR XXXV/304/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/271/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18 maja 2017r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadzenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 ust. 3d i art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) – Rada Miejska w  Bierutowie  
uchwala, co następuje:

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

1. Okresla się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Miasto i Gmina Bierutów będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych w każdej ilości;

2) odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie na terenie niweruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów- w każdej ilości;

3) odpadów ze szkła zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów- w każdej ilości;

4) odpadów z tworzyw sztucznych i metalu zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów- w każdej ilości;

5) popiołu zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów- w każdej ilości;

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywniena terenie nieruchomośći, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów- w każdej ilości;

7) mebli i innych odpadów wilekogabarytowych w systemie akcyjnym dw razy w roku, zgodnie z podanym 
przez gmine harmonogramem;

8) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do segregacji popiołu;

9) w punktach selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów 
wymienionych w Załączniku nr 2 do uchwaly, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Bierutów. "

§ 2. W § 1 dodano ust. 3 o brzmieniu: " 3. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe, na których 
powstają odpady komunalne w pojemniki do zbierania popiołu, jako część usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. Za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. W przypadku zagubienia lub zniszczenia z winy 
właściciela nieruchomości pojemnika na odpady przekazanego przez gminę w ramach ponoszonych opłat za 
gospodarowanie odpadami, ponowne wyposażenie nieruchomości w pojemnik lub jego wymiana następuje na 
koszt wlaścicicela nieruchomości."

§ 3. § 2 otrzymuje brzmienie:" Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie 
prowadzone z częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- jeden raz w tygodniu z budynków wielolokalowych, oraz 
jeden 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 niz 
raz na miesiąć z zabudowy wielorodzinnej

3) tworzywa sztuczne i metale- 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;
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5) popiół- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 wrzesnia 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."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Bierutowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

 

Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Marianna Jarząb
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