
 

 

UCHWAŁA NR XVI/11/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 j ust. 5 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na 

wniosek Burmistrza Miasta Bierunia  

RADA MIEJSKA W BIERUNIU  

uchwala:  

§ 1. Ustala się sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

§ 2. 1. W przypadku części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty określonej w uchwale Nr XVI/5/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r.  

2. W przypadku części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej części nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określonej w uchwale Nr XVI/6/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r. za 

pojemnik o określonej pojemności.  

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na 

których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi zatem sumę opłat, 

o których mowa w ust. 1 i 2.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.07.2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bieruniu  

 

mgr Przemysław Major 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2013 r.

Poz. 217
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