
UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 

za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.), art. 18 ust.2 pkt,15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm ), art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2010r., 
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1484)

Rada Gminy

uchwala:

§ 1. 

Ustala się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobiór w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów:

1) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie, odpadów zielonych gromadzonych 
w workach LPDE 120 l koloru brązowego, oznakowanych urzędowym hologramem, ponad ilość ustaloną 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.

2) odbiór i zagospodarowanie, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych i rozbiórkowych, w tym okien, papy odpadowej, zużytych opon z samochodów osobowych 
i dostawczych, dostarczanych do PSZOK-u ponad ilość ustaloną w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Kobiór.

§ 2. 

Ustala się następujący sposób świadczenia usług, o których mowa w § 1:

1) worki brązowe LDPE 120 l, do gromadzenia odpadów zielonych, będą wydawane w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, po ich uprzednim oznakowaniu urzędowym hologramem, poświadczającym uiszczenie opłaty. 
Płatność będzie następowała przed wydaniem worka.

2) odpady wymienione w § 1 pkt 2, właściciel nieruchomości dostarcza do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnej, własnym transportem i na własny koszt. Opłata będzie wnoszona 
do Urzędu Gminy Kobiór, po przekroczeniu limitu rocznego określonego dla tej grupy odpadów, 
rejestrowanych w prowadzonej kartotece nieruchomości i wprowadzanych po zważeniu masy dostarczonych 
odpadów.

§ 3. 

Cenę świadczonych usług określonych w § 1, ustala się jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 

Traci moc uchwała  nr XXX/222/14  Rady  Gminy  Kobiór z dnia 27 marca 2014r. w sprawie  określenia

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 2335).
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Sawicki
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.62.2015

Rady Gminy Kobiór

z dnia 24 września 2015 r.

Ceny świadczonych usług

1. Cena jednego worka na odpady zielone  - 7,23 zł brutto.

2. Cena za odpady dowożone do PSZOK-u w przypadku przekroczenia limitu 1,00 tony/rok, za każdą 
dodatkową tonę:

1) Odpady wielkogabarytowe - 473,04 zł brutto

2) Odpady budowlane i rozbiórkowe - 371,52 zł brutto

3) Papa odpadowa - 618,84 zł brutto

4) Zużyte opony - 618,84 zł brutto

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Sawicki

Id: 832F556D-B868-45B1-89BB-3C3067E1DA44. Podpisany Strona 1




