
UCHWAŁA NR XLIX/ 330 /2014
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierawa 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 
379 i poz. 1072) oraz art. 6r, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, pochodzących od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą :

1) zmieszane odpady komunalne – zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy, określonym odrębną uchwałą – w ilości odpowiadającej objętości pojemnika;

2) odpady surowcowe (tzw. „suche”) zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą 
– w każdej ilości;

3) papier zebrany selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą – w każdej ilości;

4) szkło opakowaniowe zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą – w każdej 
ilości;

5) odpady biodegradowalne zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w okresie od 1 maja do 31 października, o ile 
nie jest prowadzone ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy przydomowych 
kompostowników i zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
określonym odrębną uchwałą – w ilości nieprzekraczającej 120 l pojemności pojemnika na 
nieruchomość zamieszkałą do 4 osób i 240 l pojemności pojemnika lub 2 pojemniki 120l na 
nieruchomość zamieszkałą powyżej 4 osób;

6) odpady biodegradowalne od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
w zabudowie wielorodzinnej, w okresie od 1 maja do 31 października, w ilości 
nieprzekraczającej iloczynu gospodarstw domowych i 120l pojemności worka;

7) popiół z palenisk domowych – w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne, 
w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - w każdej ilości;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy 56 cm, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem;

9) w objazdowym Punkcie Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, odpady biodegradowalne  
– bez ograniczeń oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu stanowiące odpady 
komunalne w ilości 300 kg rocznie na mieszkańca.
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2. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1-7, Gmina wyposaży nieruchomości 
w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych w ilości i pojemności zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z obowiązującym 
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, traktowane będą, jako zmieszane 
odpady komunalne, dla których nie stosuje się niższej stawki opłaty przewidzianej w odrębnej 
uchwale za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.

4. Odbiorowi podlegają odpady, wymienione w ust. 1 pkt 8, wystawione przed posesję przy 
krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia 
zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 3. 1 Odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna :

a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. ,,suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) papier – nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące

d) szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

e) odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa tygodnie,

f) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – nie rzadziej niż jeden 
raz na dwa tygodnie.

2) zabudowa wielorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) odpady surowcowe (tzw. ,,suche”) –nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

d) odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa tygodnie,

e) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia –nie rzadziej niż jeden 
raz na dwa tygodnie.

2. W zorganizowanym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie rzadziej niż 
dwa razy w roku przyjmowane i magazynowane w odpowiednich pojemnikach będą 
posegregowane odpady ujęte w § 2 ust.1 pkt 9 dostarczone we własnym zakresie i na własny koszt .

3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Bierawa.

4. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady 
ujęte w § 2 ust. 1 pkt 9, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.

5. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia 
odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 9, jeżeli:

1) ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy;

2) odpady komunalne zostały posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Bierawa;

3) niemożliwa jest identyfikacja odpadów lub są one niewiadomego pochodzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

 

 Przewodnicząca Rady

Elżbieta Dziuda
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