
UCHWAŁA NR XLIII/301/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich 

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875), art. 6r  ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ),  Rada Miejska w Brzesku uchwala 
co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko i zagospodarowania tych odpadów, dla ilości 
ponad limitowanych:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych we własnym zakresie remontów;

2) zużytych opon..

§ 2. 

Ustala się, iż właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy może korzystać ze świadczenia usług 
dodatkowych przez gminę Brzesko w następujący sposób:

1. przekazać odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości  ponad limitowane 500 kg na rok z gospodarstwa 
domowego do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na zasadach w nim obowiązujących;

2. przekazać zużyte opony w ilości ponad limitowane 4 szt. w ciągu roku z gospodarstwa domowego do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na zasadach w nim obowiązujących.

§ 3. 

Ustala się następującą wysokość cen za usługi dodatkowe:

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów Cena brutto
1 16 01 03 Zużyte opony 5,00 zł/ sztuka
2 17 01 01

17 01 02 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 
i remontów
Gruz ceglany

350,00zł/Mg

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXIX(213)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada  2012r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 6. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
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2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Brzesko.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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