
 

 

UCHWAŁA NR VII/43/15 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 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 2013 r. poz. 594 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 2013r. poz.1399 ze zm.) – Rada Miejska w Bierutowie  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa 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 nieruchomości, 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 zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów– w każdej ilości, 

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, 

zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów – w każdej 

ilości 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie akcyjnym raz na kwartał, zgodnie z podanym 

przez gminę harmonogramem, 

7) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów 

wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Bierutów 

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bierutów, traktowane będą jako zmieszane odpady  komunalne. 

Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 6, wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub 

w/ przy boksach, altanach, miejscach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone  

z częstotliwością: 
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –1 raz w tygodniu z budynków wielolokalowych, oraz 

jeden raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej 

2) papier i tektura – jeden raz na miesiąc, tworzywa sztuczne – jeden raz na miesiąc, 

3) szkło – jeden raz na miesiąc, 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 

oraz jeden raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do 31 marca. 

§ 3. 1. Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w załączniku 

nr 3 do uchwały. 

2. Informacje o godzinach otwarcia PSZOK znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Bierutowie www.bierutow.pl oraz na tablicach informacyjnych przy wjeździe na teren PSZOK. 

3. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do 

PSZOK przez ich wytwórców pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 

pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie 

funkcjonowania PSZOK, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel 

nieruchomości może zgłosić skargę do Burmistrza Bierutowa nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zaistniałych nieprawidłowości, na druku, który określa załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej 

w Bierutowie dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych 

odpadów, zmieniona uchwałą Nr XXXVII/331/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 października 2013r 

w sprawie zmiany  uchwały Nr XXIX/260/12 Nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Bierutowie dnia 27 grudnia 

2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie: 

M. Jarząb 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/43/15 Rady  

Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 825



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 825



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/43/15 Rady  

Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 lutego 2015 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/43/15 Rady  

Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 lutego 2015 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/43/15 Rady  

Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 lutego 2015 r. 
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