
 

 

UCHWAŁA NR V/42/15 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 11 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia 

Miedziowego 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 i art. 41 ust. 1, w zw. z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), § 7 ust. 1 pkt 12 i ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13 poz. 108 ze zm.), art. 6r ust. 4 w zw. 

z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 

2. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia należy rozumieć zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 

§ 2. 1. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego świadczy usługę dodatkową w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Cena za wykonanie usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki wynosi: 

1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej: 

a) 1,50zł miesięcznie za każdy pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 0,12 m
3
, 

b) 3,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 0,24 m
3
, 

2) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej: 

a) 10,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 1,1 m
3
, 

b) 99,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 5 m
3
, 

3) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem: 

a) 10,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 1,1 m
3
, 

b) 10,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik na odpady selektywne o pojemności 1,1 m
3
. 
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3. Zapotrzebowanie na wykonanie usługi, o której mowa w §2 należy zgłosić telefonicznie, drogą 

elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W przypadku 

możliwości skorzystania z usługi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy i do 

osobistego odbioru pojemnika. 

§ 3. 1. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego świadczy usługę dodatkową w zakresie podstawienia 

i odbioru kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie oraz zagospodarowania tych odpadów. 

2. Cena za wykonanie usługi podstawienia i odbioru kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 

zagospodarowanie tych odpadów wynosi: 

1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) 149,00 zł za kontener o pojemności do 1m
3
, 

b) 490,00 zł za kontener o pojemności 7 m
3
. 

2) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem: 

a) 198,00 zł za kontener o pojemności do 1m
3
, 

b) 652,00 zł za kontener o pojemności 7 m
3
. 

3. Zapotrzebowanie na wykonanie usługi, o której mowa w §3 należy zgłosić telefonicznie, drogą 

elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez firmę obsługującą system 

gospodarki odpadami komunalnymi. Dostarczenie kontenera nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania. Właściciel nieruchomości może korzystać z kontenera przez okres do 10 dni 

roboczych, liczony od dnia podstawienia kontenera. Po tym terminie firma obsługującą system gospodarki 

odpadami komunalnymi ma prawo odebrać kontener. 

§ 4. 1. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego świadczy usługę dodatkową w zakresie podstawienia 

i odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady zielone oraz zagospodarowania tych odpadów. 

2. Cena za wykonanie usługi podstawienia i odbioru pojemnika na odpady zielone o pojemności 0,24 m
3 

oraz zagospodarowanie tych odpadów wynosi: 

1) 9,90 zł dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) 13,20 zł dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem. 

3. Zapotrzebowanie na wykonanie usługi, o której mowa w §4 należy zgłosić telefonicznie, drogą 

elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta prowadzonym przez firmę obsługującą system 

gospodarki odpadami komunalnymi. Dostarczenie pojemnika nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania, natomiast odebranie nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

takiej potrzeby. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XIX/86/13 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

zmieniona uchwałą nr IV/36/15 z 1 października 2015 r. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 lutego 2016 r. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 

K. Leszczyński 
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