
UCHWAŁA NR XXIV/203/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec 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, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez te podmioty opłatę:

1) jednorazowy dodatkowy odbiór (poza terminem określonym w harmonogramie odbioru odpadów)
i zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w cenie 
brutto 317,30 zł za 1m3 odpadów;

2) jednorazowy dodatkowy odbiór (poza terminem określonym w harmonogramie odbioru odpadów)
i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych (szkło, papier, plastik, odpady biodegradowalne) 
w cenie brutto 152,30 zł za 1m3 odpadów;

2. Wszystkie usługi dodatkowe określone w §1 będą świadczone na zlecenie właściciela nieruchomości 
i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie wraz
z określeniem objętości odpadów do odbioru, dokonane przez właściciela nieruchomości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/173/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 7 marca 2013 roku
w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 2013r., poz. 2483.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ww. ustawy rada gminy może określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te
usługi.

Niniejsza uchwała daje możliwość rozszerzenia usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w ramach
systemu gospodarowania.
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