
UCHWAŁA NR XXXV/377/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 stycznia 2022 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. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 888 ze 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 wysokość cen za przedmiotowe usługi. 

§ 2.  

Usługi, o których mowa w § 1 dotyczą podstawienia i odbioru kontenerów lub worków typu big-bag na 
odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zagospodarowanie tych odpadów. 

§ 3.  

Usługi podstawienia i odbioru kontenerów lub worków typu big-bag na odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz zagospodarowania tych odpadów świadczone będą po każdorazowym zgłoszeniu pisemnym 
zapotrzebowania na ich wykonanie, dokonane przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Gminy i uprzednim 
uiszczeniu kwoty w wysokości, o której mowa w § 4 ust.2. 

§ 4.  

1. Cena za podstawienie, odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 1 tonę 
wynosi 302,40 zł brutto. 

2. Warunkiem podstawienia kontenera lub worka typu big-bag jest uprzednie uiszczenie kwoty: 

a) za kontener – 910,00 zł brutto, 

b) za worek typu big-bag o pojemności 0,5m3 – 180,00 zł brutto, 

c) za worek big-bag o pojemności 1m3 – 320,00 zł brutto.  

3. Wpłacone kwoty, o których mowa w ust. 2 będą zaliczane na poczet ceny należnej za wykonanie  usług 
odbioru i zagospodarowania w/w odpadów, ustalonej po zważeniu odebranych odpadów przez firmę 
wykonującą te usługi. 

4. W przypadku, gdy w załadowanym kontenerze lub worku typu big-bag znajdą się odpady inne niż 
wymienione w §2 zlecający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zagospodarowania tych odpadów 
zgodnie z cennikiem obowiązującym w firmie odbierającej odpady. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 6.  

Traci moc uchwała Nr XXII/222/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 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. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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