
UCHWAŁA NR XXX/222/14
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.

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. 3 ust. 1 pkt. 1 i 7, art 9 ustawy z dnia 5 lipca 
2001r. o cenach (t.j.   Dz. U. z 2013r. poz. 385), 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. 

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

1) odbiór i zagospodarowanie, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpadów selektywnie gromadzonych 
w workach LPDE 120l koloru białego jako służących do gromadzenia tych odpadów ponad ilość ustaloną 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór. 

2) odbiór i zagospodarowanie, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, odpadów selektywnie 
gromadzonych w workach LPDE 120l, koloru białego jako służących do odbioru odpadów przekraczających 
ilości gromadzone w pojemnikach, w które wyposażone zostały te nieruchomości przez ich właścicieli.

§ 2. 

Ustala się cenę za usługi wymienione w § 1 w wysokości 14,76 zł od 1 worka. 

§ 3. 

Zapłata ceny wym. w § 2 będzie następowała w chwili wydawania worka wymienionego w § 1. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. 

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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3502). 
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§ 6. 

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

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Mazur
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