
 

 

UCHWAŁA NR XIX/127/2016 

RADY GMINY STARA DĄBROWA 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

w sprawie 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Stara Dąbrowa  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stara Dąbrowa  

i zagospodarowania tych odpadów: 

1) dodatkowe podstawienie i jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 120 dm3 lub 240 dm3 

przeznaczonego na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, wraz z zagospodarowaniem tych 

odpadów, 

2) podstawienie i jednorazowy odbiór worków (typu big bag) lub kontenerów na odpady remontowo-

budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, wraz  

z zagospodarowaniem tych odpadów. 

§ 2. Ustala się następujące wysokości cen brutto za usługi określone w § 1: 

1) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 dla pojemników o pojemności 120 dm3 – 28,82 zł; 

2) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 dla pojemników o pojemności 240 dm3 – 53,48 zł; 

3) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 2 dla  worków (typu big bag) o pojemności 1,0 m3 –  

216,00 zł; 

4) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 2 dla kontenera o pojemności 6,0 m3 – 648,00 zł; 

§ 3. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane są na wniosek właściciela nieruchomości: 

1) właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1, 

pisemnie do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o rodzaju odpadów, ilości zgłaszanych do 

odbioru pojemników, 

3) termin płatności za usługę, o której mowa w § 1 wynosi 7 dni od dnia otrzymania faktury, 

4) płatność za usługę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie lub 

gotówką w kasie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisław Łagonda 
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