
Projekt

z dnia  7 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową.

Na podstawie 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. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.),  oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2010r., 
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197,poz 1172 ze zm.)

Rada Gminy 
uchwala:

§ 1. 

1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych, w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kobiór i zagospodarowania tych odpadów, w związku 
z uiszczoną  dodatkową opłatą. 

2.  Dodatkową opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości „zamieszkałych” 
uiszczać będą za odbiór z posesji worków LDPE o poj. 120 l (białych- transparentnych) z odpadami selektywnie 
gromadzonymi, w ilościach przekraczających 5 szt dla każdego rodzaju odpadów (odpady biodegradowalne, 
papier-tektura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe), odbieranych zgodnie z harmonogramem miesięcznym. 

3.  Dodatkową opłatę wymienioną w ust. 2 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele 
nieruchomości „niezamieszkałych” uiszczać będą, jeśli nabędą worki LDPE, jako okresowe uzupełnienie 
zapotrzebowania, przekraczającego  wielkość pojemników w które wyposażyli swoje posesje. 

4.  Miejscem odpłatnego nabycia worków wymienionych w ust. 3 jest Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 
43 - 210 Kobiór. 

5.  Wysokość opłaty za 1 worek 120 l LDPE  (obejmującej koszty nabycia, odbioru i zagospodarowania 
odpadów),  ustala się w wysokości 12 zł (netto). 

6.  Opłata za usługę wymienioną w pkt. 2 i 3 , będzie wnoszona na rachunek Urzędu Gminy Kobiór.

§ 2. 

Traci moc uchwała  nr XXII/167/13  Rady  Gminy  Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie  określenia 

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 3502.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. 

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