
UCHWAŁA NR XXVI/315/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2020r.,poz 713.) oraz art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z  2020., poz.1439) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych §1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Bierutów : 

1) Za pojemnik o pojemności 110l –  35,00 zł netto 

2) Za pojemnik o pojemności 120l –   40,00 zł netto 

3) Za pojemnik o pojemności 240l –   80,00 zł netto 

4) Za pojemnik o pojemności 1100l – 350,00 zł netto 

5) Za pojemnik o pojemności 7000l – 2200,00 zł netto 

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny stawki określone w § 1 ust. 1 mnoży się razy 4”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021r. 
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UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w
zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości niezamieszkałych.

W związku z wnioskiem Gminnej Spółki Komunalnej Bierkom Sp. z o.o. z siedzibą w
Bierutowie została zaproponowana zmiana górnych stawek opłat za odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
Obecnie obowiązujące stawki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
utrzymują się na poziomie górnych stawek ustalonych Uchwałą Rady miejskiej w Bierutowie Nr
III/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018r i są one niższe niż kalkulacje wynikające z wykonanej analizy
kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Ponadto od 2018r wzrosły koszty związane z zagospodarowaniem odpadów na wysypiskach.
Średni kosztów odbioru odpadów komunalnych na wysypisku ZGO ”Gać” od 4.12.2018 do dnia
09.12.2019 wzrósł o około 142 % co oznacza że jest trzy krotnie wyższy niż w roku 2018.
Po przeprowadzeniu analizy kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych w roku 2021 wykazano konieczność podwyższenia górnych stawek za
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Bierutowie
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