
UCHWAŁA NR VII.54.2019
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 1088)

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się następujące wysokości cen jednostkowych za świadczone usługi, o których 
mowa w ust. 1, w zależności od wielkości udostępnionego pojemnika / worka / kontenera:

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

b) pojemnik o pojemności 240 l – 160,00 zł brutto (słownie sto sześćdziesiąt zł 00/100)

c) worek typu „big-bag”/kontener o pojemności 1 m³ – 286,00 zł brutto (słownie dwieście 
osiemdziesiąt sześć zł 00/100)

d) kontener o pojemności 3 m³ – 480,00 zł brutto (słownie czterysta osiemdziesiąt zł 00/100)

e) kontener o pojemności 5 m³ – 620,00 zł brutto (słownie sześćset dwadzieścia zł 00/100)

f) kontener o pojemności 7 m³ – 840,00 zł brutto (słownie osiemset czterdzieści zł 00/100)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć
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