
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/185/2011 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 

oraz 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 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) 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. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:  

1) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach miasta Jaworzna w wysokości - 

179,64 zł brutto/m
3
 ,  

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach 

miasta Jaworzna w wysokości - 20,00 zł brutto/m
3
 .  

§ 2. 1. Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

określone w § 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 147,60 zł brutto/m
3
 , jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny.  

2. Za selektywne uznaje się zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 

2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr IX/103/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 178, poz. 3313), w sposób i na 

zasadach określonych w § 6 i 8 cytowanego regulaminu.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2011 r. Nr 37, poz. 634).  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski  
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