UCHWAŁA NR XXIX(210)2012
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości gminy Brzesko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 2.
Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 –2 osób:
a) jeden pojemnik lub worek o pojemności 0, 12 m3,
b) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób selektywny,
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osób:
a) dwa pojemniki lub worki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,
b) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób selektywny,
3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 – 6 osób:
a) trzy pojemniki lub worki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 i jeden pojemnik
o pojemności 0,12 m3,
b) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób selektywny,
4) z nieruchomości zamieszkałej powyżej 6 osób:
a) dodatkowo jeden pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne dwie osoby,
b) dodatkowo jeden worek 120 l na odpowiednią frakcje odpadów odebranych w sposób selektywny na każde
kolejne 4 osoby.
§ 3.
Ustala się, że odbieranie odpadów komunalnych z terenu i nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone:
1) w budownictwie jednorodzinnym dwa razy w miesiącu;
2) w budownictwie wielorodzinnym blokowym, minimum 12 razy w miesiącu.
§ 4.
1. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie dla każdej frakcji w odpowiednich pojemnikach na terenach
budownictwa wielorodzinnego blokowego, odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
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2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie dla każdej frakcji w odpowiednich pojemnikach lub
workach na terenach budownictwa jednorodzinnego, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
§ 5.
1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużytą odzież, odpady zielone, odbierane będą w specjalnie wyznaczonych punktach lub podczas organizowanych
przez gminę akcji, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Informacja o punktach oraz planowanych akcjach selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest
dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk
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