
 

 

UCHWAŁA NR XXII/298/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 

z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, 

określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jaworzna i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.  

2. Za wyposażenie w odpowiedniej ilości i jakości pojemniki na odpady komunalne odpowiedzialny będzie 

przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.  

3. Wielkość pojemników służących do odbierania odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość i określona jest w odrębnej uchwale.  

4. Opłata za wyposażenie w pojemniki wynosi 0,50 zł/osobę/miesiąc.  

5. Opłata za wyposażenie w pojemniki obciąża właścicieli nieruchomości.  

6. Opłata za wyposażenie w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych doliczona będzie do opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

7. Właścicielowi nieruchomości, który indywidualnie zakupił pojemnik na odpady komunalne nie 

spełniający wymagań określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, 

zostanie dostarczony odpowiedni pojemnik, a do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doliczona 

zostanie opłata określona w ust 4.  
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8. Niniejszego paragrafu nie stosuje się do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie 

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

samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.  

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 

prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi 

za:  

1) kontener KP 7 m
3 
(załadunek do 1 Mg) - 246,24 zł;  

2) gruzownik 3,5 m
3 
(załadunek do 5 Mg) - 224,64 zł;  

3) gruzownik 6 m
3 
(załadunek do 10 Mg) - 464,40 zł;  

4) gruzownik 10 m
3 
(załadunek do 10 Mg) - 464,40 zł.  

5) Do powyższych kwot zostanie doliczona opłata za składowanie odpadów w wysokości 49,70 zł/Mg - 

czysty gruz lub 97,20 zł/Mg - gruz zmieszany.  

3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe 

z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca 

wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.  

4. Właściciele nieruchomości mogą pobrać worki na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 

prowadzonych samodzielnie. Opłata za worek wynosić będzie:  

1) 10,00 zł worek na gruz 1 m
3 

załadunek do 1 Mg oraz opłata za składowanie 49,70 zł/Mg - czysty gruz lub 

97,20 zł/Mg - gruz zmieszany.  

2) Worki można oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub zamówić transport w cenie 90,00 zł za 

każdy worek.  

5. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji.  

6. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
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