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UCHWAŁA NR V/41/11
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Zbrosławicach w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami) 

Rada Gminy Zbrosławice 
uchwala: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych od 
mieszkańców Gminy, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zbrosławice. Odpady 
stałe (nie segregowane odpady komunalne - kod odpadu 20 03 01) 

1. Z pojemników o pojemności 110 l na kwotę netto 14,30 zł brutto 15,44 zł 

2. Z pojemników o pojemności 120 l na kwotę netto 15,50 zł brutto 16,74 zł 

3. Z pojemników o pojemności 240 l na kwotę netto 27,72 zł brutto 29,94 zł 

4. Z pojemników o pojemności 1100 l na kwotę netto 101,80 zł brutto 109,94 zł 

5. Wywóz odpadów segregowanych : papier i tektura - kod odpadu 20 01 01, szkło - kod odpadu 20 01 02, 
tworzywa sztuczne - kod odpadu 20 01 39 odbywa się bezpłatnie 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/436/10 z dnia 29.01.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości 
górnych stawek opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Zbrosławicach w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Fels


