
 

 

UCHWAŁA NR XVI/79/20 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/68/20 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), § 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.) oraz 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1493 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/68/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów 

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

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 3954), wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 2. 1. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego świadczy usługę dodatkową polegającą na wyposażeniu 

nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Cena za wykonanie usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi: 

1) 1,50 zł brutto miesięcznie za pojemnik o pojemności 0,12 m3, 

2) 3,00 zł brutto miesięcznie za pojemnik o pojemności 0,24 m3, 

3) 10,00 zł brutto miesięcznie za pojemnik o pojemności 1,1 m3, 

4) 99,00 zł brutto miesięcznie za pojemnik półpodziemny o pojemności 5 m3. 

3. Cena za wykonanie usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania bioodpadów 

wynosi: 

1) 99,00 zł brutto miesięcznie za pojemnik półpodziemny o pojemności 1,00 m3. 

4. Zapotrzebowanie na wykonanie usługi należy zgłosić telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie 

lub osobiście w Biurze Związku. W przypadku możliwości skorzystania z usługi, z właścicielem 

nieruchomości zawierana jest umowa. Właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie odbioru 

pojemnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3.”. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7399



§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 

Zdzisław Synowiec 
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