
 

 

UCHWAŁA NR XXV/142/2012 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 Rada 

Gminy Głogów uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia 

usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Głogów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-

ści opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany 

jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie 

i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budow-

lane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samo-

dzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.  

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na 

odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowa-

dzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych 

odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi 

za:  

1) Kontener 3,3 m
3
 – 285,40 zł  

2) Kontener 4,5 m
3
 – 388,80 zł  

3) Kontener 5,5 m
3
 – 475,20 zł  

4) Kontener 7 m
3
 – 604,80 zł  

5) Kontener 10 m
3
 – 864,00 zł  

3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości 

kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe 

z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich 

zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsię-

biorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach 

określonych w umowie.  

4. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług do-

datkowych należy złożyć w formie pisemnej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

1 lipca 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady: 

Lech Gostyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 listopada 2012 r.

Poz. 4166


		2012-11-22T15:28:01+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




