
Projekt 
 
z dnia ................. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 6 ra ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odpłatnym przyjmowaniu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Brusach, odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy 
niestanowiących odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą przyjmowane następujące rodzaje 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych: 

1) folia rolnicza, 

2) opakowania po nawozach i typu big bag, 

3) siatka i sznurek do owijania balotów, 

4) zużyte opony z maszyn rolniczych. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 będą przyjmowane odpłatnie w każdej ilości, zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Zbigniew Łącki 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ra ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów z działalności rolniczej
niestanowiących odpadów komunalnych. W uchwale należy określić rodzaje odpadów z
działalności rolniczej przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz można określić maksymalną masę odpadów lub ilość sztuk odpadów przyjmowanych z
gospodarstwa rolnego.

Gminny system gospodarki odpadami dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Odpady
pochodzące z działalności rolniczej takimi nie są, wobec tego rolnicy zobowiązani są do
pozbywania się ich na podstawie umowy z podmiotem odbierającym.

Z uwagi na to, że rolnikom trudno jest znaleźć odbiorcę ww. odpadów, w szczególności
folii po kiszonkach, zasadne jest wprowadzenie odpłatnego przyjmowania tej grupy odpadów w
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach.
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