
UCHWAŁA NR XLI/324/18
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i 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. 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Gminy Krupski 
Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 
oraz ceny za te usługi.

§ 2. 1. Usługa wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

2. Cena za usługę opisaną w ust. 1 wynosi:

1) za pojemnik o poj. 120 l – 0,09 zł/pojemnik/miesiąc,

2) za pojemnik o poj. 240 l – 0,09 zł/pojemnik/miesiąc,

3) za pojemnik o poj. 1100 l – 0,09 zł/pojemnik/miesiąc.

3. Za wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne w odpowiedniej ilości i jakości będzie odpowiedzialny 
przedsiębiorca świadczący usługi.

§ 3. 1. Usługa podstawienia pojemnika i odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z drobnych 
remontów prowadzonych samodzielnie, niewymagających pozwolenia na budowę, które powstały 
w gospodarstwach domowych.

2. Cena za usługę opisaną w ust. 1 wynosi:

1) worek big bag o pojemności 0,5 m3 – 102,60 zł/worek,

2) worek big bag o pojemności 1,0 m3 – 140,40 zł/worek,

3) otwarty kontener o pojemności 7 m3 – 464,40 zł/kontener.

§ 4. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług dodatkowych określonych w niniejszej uchwale należy zgłosić 
w formie pisemnego wniosku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/138/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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