UCHWAŁA NR XI/119/19
RADY GMINY BRENNA
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm), art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
po zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brenna nr XIX/209/12 z dnia 12 października 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj.
Śląsk. z 2012 r. poz. 4223), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zryczałtowaną
opłatę będą świadczone usługi w zakresie odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zbieranych selektywnie, w tym odpadów z papieru, metalu,
tworzyw sztucznych i szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, odpadów wielkogabarytowych, popiołu w ilości nielimitowanej.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenów zabudowy jednorodzinnej
oraz budynków wielolokalowych winno być prowadzone z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne:
- z budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do
31 października i raz w miesiącu w pozostałym okresie,
- z budynków wielolokalowych raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października i raz
w miesiącu w pozostałym okresie.
2) odpady segregowane, w tym odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
opakowaniowe wielomateriałowe, popioły – jeden raz w miesiącu;

odpady

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – jeden raz w roku.
3. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach lub pojemnikach oraz odpadów
wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego,
urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, z placyku
gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia
na posesję.
4. Odpady winny być wystawione w ww. miejscach najpóźniej w w dniu odbioru zgodnie z ustalonym
harmonogramem do godziny 7.00.
5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady od właścicieli
nieruchomości lub przez pszok oraz wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać w terminie 3 dni roboczych
licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości osobiście, w formie telefonicznej lub pisemnie w Urzędzie Gminy
w Brennej.
§ 2. 1. Ustala się, iż PSZOK zlokalizowany w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34 będzie świadczył usługi
w dniach:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00
b) w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00 do 16.00.
2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie
będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
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a) odpady niebezpieczne, w tym chemikalia,
b) przeterminowane leki,
c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w tym igieł i strzykawek,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,
g) zużyte opony,
h) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
i) odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe,
j) odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne, w tym okna i sanitariaty,
k) odzież i tekstylia.
3. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewnią we własnym zakresie i na własny
koszt. Zakazuje się rozładunku odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
4. Ustala się ograniczenie ilości zbieranych przez pszok następujęcych odpadów komunalnych:
1) gruz budowlany stanowiący odpad komunalny w ilości 1 m3 raz na rok z jednej nieruchomości
zamieszkałej,
2) papa i ondulina stanowiąca odpad komunalny w ilości 1 m3 raz na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej,
3) pozostałych odpadów remontowo-budowlanych stanowiących odpady komunalne - w ilości 1 m3 raz na rok
z jednej nieruchomości zamieszkałej,
4) odpady wielkogabarytowe w ilości 1 m3 raz na rok z jednej nieruchomości zamieszkałej,
5) opony samochodów osobowych stanowiące odpad komunalny w ilości 4 sztuk raz na rok z jednej
nieruchomości zamieszkałej. W przypadku nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, powyższe limity
odnoszą się do każdego samodzielnego lokalu mieszkalnego.
5. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów określonych w ust. 4, będą one
przyjmowane w systemie odpłatnym, na zasadach określonych odrębną uchwałą.
6. Przyjęcie odpadów na PSZOK odbywać się będzie na podstawie okazanego numeru ewidencyjnego
i wykazu obsługiwanych nieruchomości.
7. Szczegółowe zasady odbioru odpadów komunalnych na PSZOK określone zostały w regulaminie
przyjętym przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej.
8. W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości odpady remontowo-budowlane
(w tym gruz budowlany, papa i ondulina) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony stanowiące odpad
komunalny będą odbierane przez podmiot odbierający odpady komunalne, na zasadach określonych w uchwale
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 4. Traci moc uchwała nr XII/128/16 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniana uchwałą nr XXII/240/17 Rady
Gminy Brenna z dnia 21 września 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XII/128/16 Rady Gminy Brenna z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020.

Przewodniczący Rady Gminy
Seweryn Greń
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