
Uchwała Nr XLVII/501/2009 
Rada Gminy Tworóg 

 

z dnia 30 listopad 2009 

 

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Tworóg 

 

 

 Na podstawie art.7 ust.1 pkt3 i art.40 ust.2 pkt2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 1396 ze zmianami) zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132/96, poz. 

662). 

 

 

Rada Gminy Tworóg 

 

 
U c h w a l a : 

 

I. Ustalić górne stawki opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie usuwania odpadów komunalnych, świadczonych przez podmioty posiadające 

zezwolenie na taką działalność: 

 

1. Niesegregowane odpady komunalne: 

a) pojemniki 110 i 120 litrów  - 23,00 zł. (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

b) pojemniki 240 litrów - 41,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

c) pojemniki 660 litrów - 64,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

d) pojemniki 1100 litrów - 95,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

e) pojemniki o pojemności - 92,00 zł  (cena brutto z VAT)  za 1 m³ 

ponad 1100 litrów 

f)   worki na odpady - 18,00 zł  (cena brutto z VAT)  za worek 

                                                                                         o pojemności 120 l 

 

2.  Segregowane odpady komunalne: 

a) pojemniki 110 i 120 litrów - 20,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

b) pojemniki 240 litrów - 37,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

c) pojemniki 660 litrów - 55,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

d) pojemniki 1100 litrów - 80,00 zł  (cena brutto z VAT)  za jedno 

opróżnienie 

e) pojemniki o pojemności - 67,00 zł  (cena brutto z VAT)  za 1 m³ 

      ponad 1100 litrów 



f) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport   nieczystości 

ciekłych w wysokości   - 32,00 zł  (cena brutto z VAT)  za 1m³ 

g) za utylizację nieczystości płynnych  - 12,00 zł  (cena brutto z VAT)  za 1m³ 

na oczyszczalni ścieków 

h) worki na odpady gromadzone  - 11,00 zł  (cena brutto z VAT)  za worek   

selektywnie       o pojemności 120 l 

 

 

II. Traci moc uchwała Rady Gminy Tworóg Nr XXXIII/339/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku 

w sprawie ustalenia górnych opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Tworóg. 

 

III. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Tworóg. 

 

IV. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

      Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

        PRZEWODNICZĄCA 

        Rady Gminy Tworóg 

 

            Maria Łukoszek  


