
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/196/2020 
RADY GMINY BURZENIN 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen 

za te usługi 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), i 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) Rada Gminy Burzenin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Burzenin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową 
opłatę: 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, wytworzonych ponad normę 
przewidzianą w Uchwale nr XV/116/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 23 grudnia 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, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: 

a) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz zmieszanych odpadów zgromadzonych w pojemniku 120 l –
31,00 zł, 

b) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz zmieszanych odpadów zgromadzonych w pojemniku 240 l –
56,00 zł, 

c) dodatkowy jednorazowy wywóz zmieszanych odpadów zgromadzonych w pojemniku 1100 l –161,00 zł, 

d) dodatkowy jednorazowy wywóz zmieszanych odpadów zgromadzonych w kontenerze 7000 l –
1040,00 zł; 

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, wytworzonych ponad normę 
przewidzianą w Uchwale nr XV/116/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 23 grudnia 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, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: 

a) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz szkła zgromadzonego w pojemniku 120 l –9,00 zł, 
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b) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz odpadów suchych zgromadzonych w pojemniku 240 l –
27,00 zł, 

c) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz papieru zgromadzonego w worku 120 l –8,00 zł 

d) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz odpadów bio zgromadzonych w pojemniku 140 l –20,00 zł, 

e) dodatkowy jednorazowy/cykliczny wywóz popiołu z gospodarstw domowych zgromadzonego 
w pojemniku 140 l –31,00 zł; 

3) odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlano–rozbiórkowych powstałych podczas remontów 
prowadzonych samodzielnie, wytworzonych ponad normę przewidzianą w Uchwale nr XV/116/2019 Rady 
Gminy Burzenin z dnia 23 grudnia 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: 

a) dodatkowy jednorazowy wywóz odpadów z budowy, remontu i demontażu (czysty odpad poremontowy) 
zgromadzonych w kontenerze 5 m³ –1251,00 zł. 

§ 2. Przez jednorazowy i cykliczny wywóz odpadów rozumie się wywóz odpadów z dodatkowych 
pojemników w terminach określonych harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Burzenin. 

§ 3. Wywozy dodatkowe będą realizowane po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania 
na usługę dodatkową. Zapotrzebowanie należy zgłosić do Wójta Gminy Burzenin w formie pisemnej. 

§ 4. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów dostarczy przedsiębiorca, który świadczy na terenie 
gminy usługę wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 5. Opłaty za usługi dodatkowe realizowane cyklicznie będą doliczane do opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wnoszone razem z tą opłatą. Opłaty za usługi dodatkowe realizowane jednorazowo 
będą naliczane w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na daną usługę. Usługa dodatkowa będzie 
zrealizowana po wniesieniu opłaty. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/290/2018 Rady Gminy Burzenin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Małgorzata Płóciennik 
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