UCHWAŁA NR XLIV/277/13
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia
18 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Brzegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn.
zm.2)), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Brzegu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„pojemniku – rozumie się przez to również worek do zbierania odpadów”;
2) w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości – w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),
b), c), d), e), f), p).”;
3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w miejscu ich powstania ( u źródła),
w następujący sposób:
1) w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości
dopuszcza się:
a) pojemnik koloru żółtego - do selektywnego zbierania surowców wtórnych zmieszanych odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c), d). e).f),
b) pojemnik koloru brązowego - do selektywnego zbierania bioodpadów, przy
czym nie dopuszcza się zbierania bioodpadów w workach,
c) pojemnik koloru zielonego - do selektywnego zbierania szkła,
d) pojemnik koloru czarnego lub szarego - do zbierania pozostałych odpadów
zmieszanych,
2) w przypadku nie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości dopuszcza się jeden pojemnik koloru czarnego lub szarego dla
odpadów zmieszanych”;
1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz.
21 i 228.

2) Zmiany
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4) w §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać
wymogi określone Polską Normą”;
5) w § 5 ust. 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
„3) worki do zbierania odpadów o minimalnej pojemności 120 l.”;
6) w § 5 ust. 3 tabela otrzymuje nowe brzmienie:
gosp. gosp. gosp. gosp.
mikro małe średnie duże
Zabudowa jednorodzinna bez zadeklarowanego selektywnego
zbierania
odpady zmieszane (niesegregowane)
Zabudowa jednorodzinna przy zadeklarownym selektywnym
zbieraniu
zmieszane surowce wtórne
pozostałe odpady zmieszane
bioodpady
szkło
Zabudowa wielorodzinna bez zadeklarowanego selektywnego
zbierania
odpady zmieszane ( niesegregowane)
Zabudowa wielorodzinna przy zadeklarownym selektywnym
zbieraniu
Zmieszane surowce wtórne
pozostałe odpady zmieszane
bioodpady
szkło

110

60
50
35
4

l/tydzień
180
240

80
60
55
7

240

100
70
60
8

110
80
65
9

110

l/tydzień
180
210

220

60
40
10
10

l/tydzień
70
100
60
70
15
20
15
20

110
80
22
22

przy czym, w przypadku gdy właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają
z tych samych pojemników, łączna minimalna pojemność pojemników winna
odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników, wymaganej dla
każdej z tych nieruchomości.
7) w § 5 dodaje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie:
„13. Worki do zbierania odpadów należy umieszczać w miejscach ustawiania
pojemników lub innych miejscach uzgodnionych z odbiorcą odpadów, wyłącznie
w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.”;
8) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się częstotliwość opróżniania:
1) pojemników na zmieszane surowce wtórne i bioodpady – co najmniej raz na
miesiąc,
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2) pojemników na pozostałe odpady zmieszane i odpady niesegregowane – co
najmniej raz na dwa tygodnie
3) pojemników na szkło – co najmniej raz na kwartał,
4) innych pojemników do selektywnego zbierania – co najmniej raz na miesiąc.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzegu
Mariusz Grochowski
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