
 

 

UCHWAŁA NR XXV/216/2012 

RADY GMINY WYRY 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty          

za pojemnik o określonej pojemności  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2010r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Wyry uchwala:  

§ 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy:  

1. w wysokości 12 zł/osobę/miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny,  

2. w wysokości 18 zł/osobę/miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.  

§ 2.  Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości,            

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w następujących wysokościach:  

  

Pojemność 

pojemnika / 

kontenera  

Stawka za pojemnik, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane w sposób 

selektywny [zł]  

Stawka za pojemnik, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane w sposób 

selektywny [zł]  

Pojemnik 120 l  17,00  24,00  

Pojemnik 240 l  26,00  36,00  

Pojemnik 1100 l  60,00  84,00  

Kontener KP 4m
3
 370,00  520,00  

Kontener KP 7m
3
 490,00  690,00  

Kontener KP 10m
3
 670,00  940,00  

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lutego 2013 r.
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

 

Andrzej Wyroba 
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