
UCHWAŁA NR XXXV/508/2013
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 28 sierpnia 2013 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 2013 r. poz. 594), 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 rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których mogą korzystać właściciele nieruchomości oraz 
wysokość cen za te usługi. 

§ 2. Usługa, o której mowa w § 1  dotyczy odbioru i zagospodarowania gruzu, przez który rozumie się 
cegły, gruz betonowy, tynki, klinkier, dachówki, płytki, gres, terakota, płyty gipsowo-kartonowe. Usługa, 
o której mowa w niniejszym paragrafie świadczona będzie na podstawie zawartej umowy określającej 
szczegółowe warunki świadczenia usługi. 

§ 3. Usługa podstawienia i odbioru pojemników na gruz oraz zagospodarowania zgromadzonych w tych 
pojemnikach gruzu świadczona będzie na zasadach określonych w § 4. 

§ 4. 1. Cena za podstawienie i odbiór kontenera na gruz zależy od jego pojemności i wynosi za: 

1) kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 Mg) - 186,60 zł, 

2) gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 Mg) - 183,36 zł, 

3) gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 Mg) - 186,60 zł, 

4) gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 Mg) - 289,20 zł. 

5) worek na gruz 1 m3 (załadunek do 1 Mg) - 148,80 zł.

2. Do kwot określonych w ust. 1 zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie gruzu w wysokości 
69,40 zł/Mg. 
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3. Kontenery na gruz podstawiane są na okres 3  dni licząc od dnia następnego. Cena za zatrzymanie 
kontenera powyżej 3  dni wynosi 10,00 zł za każdy następny dzień.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/455/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6  maja 2013 r. poz. 3654). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Bańkowski
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