
UCHWAŁA NR I/3/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 
uchwala: 

§ 1.1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę Bieruń w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 
oraz wysokości cen za te usługi. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 

1) odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości przekraczającej limit 
ustalony uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

2) odbioru i zagospodarowania zużytych opon w ilości przekraczającej limit ustalony uchwałą w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

3. Świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 odbywać się będzie poprzez odbiór odpadów w Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

4. Ustala się cenę za usługi, o których mowa w ust. 2: 

1) 1,00 zł brutto za każdy dodatkowy kg zużytych opon, 

2) 0,53 zł brutto za  każdy dodatkowy kg  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych; 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marcin Nyga 
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