
 

 

UCHWAŁA

 NR XXIV/246/12 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w związku 

z art.10 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz.897 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Brzeszczach uchwala  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną opłatę.  

§ 2.  

1. Jednostka wywozowa na zlecenie Gminy realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości, według następujących zasad:  

1) odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach:  

a) w budownictwie jednorodzinnym - raz w tygodniu,  

b) w budownictwie wielorodzinnym - cztery razy w tygodniu,  

2) odpadów komunalnych selektywnie zebranych - zgromadzonych w pojemnikach lub workach foliowych 

(papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych):  

a) w budownictwie jednorodzinnym - raz w miesiącu,  

b) w budownictwie wielorodzinnym - dwa razy w miesiącu,  

3) wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon wyłącznie 

z pojazdów osobowych:  

a) w budownictwie jednorodzinnym - dwa razy w roku,  

b) w budownictwie wielorodzinnym - raz w tygodniu.  
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2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Gminy oraz jednostki wywozowej.  

3. Jednostka wywozowa na zlecenie Gminy dostarcza pojemniki i worki dla selektywnej zbiórki następujących 

odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych i odpadów 

zielonych z zastrzeżeniem limitu określonego w § 2 ust. 4 pkt. l.  

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 20:00 

oraz w soboty w godzinach od 7:00- 14:00 odbiór następujących odpadów komunalnych zbieranych 

selektywnie:  

a) papieru,  

b) metalu,  

c) tworzywa sztucznego,  

d) szkła,  

e) opakowań wielomateriałowych,  

f) zużytych baterii i akumulatorów,  

g) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

i) wielkogabarytowych,  

j) zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych,  

k) budowlanych i rozbiórkowych, w ilości do 0,2 Mg (tony) na mieszkańca rocznie,  

l) odpadów zielonych, w ilości do 1 m
3 
na nieruchomość rocznie.  

5. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztu transportu odpadów wymienionych w § 2 ust. 4 do punktu 

selektywnego zbierania odpadów, który mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.  

6. Informacja o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów podana zostanie na stronie internetowej Gminy 

oraz umieszczona na tablicach ogłoszeń.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.  

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń 

urzędu oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy.  

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach  

Jacek Wawro 
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