
UCHWAŁA NR XXVIII/212/2012
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Gmina Leśna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu 
nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. 

§ 2. Określa się miesięczne ceny brutto za korzystanie ze zbiorczych pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, o objętości wynikającej ze złożonej deklaracji, 
o której mowa w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

1. Dla nieruchomości zamieszkałych: 2 zł za osobę. 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych: 

1) za pojemnik o pojemności 110 l - 3 zł 

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 4 zł 

3) za pojemnik o pojemności 1100 l - 31 zł 

§ 3. 1. Rodzaj, liczba zamówionych pojemników i worków oraz ich lokalizacja będą zgodne 
z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie Regulaminu Utrzymania 
Czystości i Porządku na terenie Gminy Leśna. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczania dodatkowej opłaty za wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

3. Za dostarczenie odpowiedniej liczby pojemników o określonym standardzie na odpady komunalne 
odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w umowie. 

4. Opłata za wyposażenie w pojemniki obciąża właścicieli nieruchomości, z których odbierane są odpady 
komunalne i doliczona będzie do opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. 

5. Właścicielowi nieruchomości, który indywidualnie zakupił pojemnik na odpady komunalne nie 
spełniający wymagań określonych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Leśna 
zostanie dostarczony odpowiedni pojemnik, a do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doliczona 
zostanie opłata określona w §2. 
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§ 4. Właściciel nieruchomości na której powstają odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów i budów 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić ich zagospodarowanie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Leśnej 

Walter Straszak
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