
UCHWAŁA NR IV.35.2015
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz. 87 ze zm.) Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów:

a) udostępnienie pojemnika (kontenera) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone na 
nieruchomościach zamieszkałych, oraz odbiór tych odpadów i ich zagospodarowanie, z zachowaniem 
następujących wymogów:

- gromadzone łącznie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne i elementy 
wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny

- gromadzona oddzielnie odpadowa papa

- gromadzony oddzielnie styropian

- gromadzona oddzielnie wełna mineralna.

2. Określa się, iż wysokość ceny za świadczone usługi, o których mowa w ust. 1, zależy od wielkości 
pojemnika (kontenera) i wynosi:

a) pojemnik o pojemności 120 l – 25,00 zł brutto (słownie dwadzieścia pięć zł 00/100)

b) pojemnik o pojemności 240 l – 35,00 zł brutto (słownie trzydzieści pięć zł 00/100)

c) worek typu „big-bag”/kontener o pojemności 1 m³ – 150,00 zł brutto (słownie sto pięćdziesiąt zł 00/100)

d) kontener o pojemności 3 m³ – 350,00 zł brutto (słownie trzysta pięćdziesiąt zł 00/100)

e) kontener o pojemności 5 m³ – 420,00 zł brutto (słownie czterysta dwadzieścia zł 00/100)

f) kontener o pojemności 7 m³ – 550,00 zł brutto (słownie pięćset pięćdziesiąt zł 00/100).

§ 2. 1. Usługi o których mowa w § 1 ust. 1 świadczone są na pisemny wniosek właściciela nieruchomości 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Wraz ze zgłoszeniem wniosku właściciel nieruchomości załącza dowód uiszczenia opłaty o której mowa 
w § 1 ust. 2.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć pisemnie: osobiście w Urzędzie Gminy Przystajń, 
przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik
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