
 

 

UCHWAŁA NR 119(XV)20 

RADY GMINY PORAJ 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

Rada Gminy Poraj 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Poraj i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Dodatkowe usługi, o których mowa w § 1 obejmują: 

1) podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów 

prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów; 

2) podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady zebrane w sposób selektywny – odpady 

wielkogabarytowe; 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy gromadzić w sposób selektywny, w miejscu umożliwiającym 

swobodny dojazd specjalistycznym pojazdom, przy czym w przypadku gromadzenia odpadów 

w podstawionych kontenerach należy te odpady zabezpieczyć przed zmieszaniem w trakcie transportu. 

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

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

samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów. Opłata za jednorazowe podstawienie i odbiór pojemnika 

na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych 

odpadów wynosi: 

a) pojemnik 4 m3 – 475 zł, 

b) pojemnik 5 m3 - 594 zł, 

c) worek typu Big-Bag przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie o pojemności 1 m3 - 120 zł. 
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2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór 

pojemnika przeznaczonego na odpady zebrane w sposób selektywny: odpady wielkogabarytowe. Opłata za 

jednorazowe podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady zebrane w sposób selektywny: 

odpady wielkogabarytowe: 

a) pojemnik 7 m3 - 554 zł. 

3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości pojemników na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz 

w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, a także za zagospodarowanie tych odpadów odpowiedzialny  będzie  

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

§ 4. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi: dodatkowego odbioru pojemnika przeznaczonego na 

odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, bądź podstawienia i odbioru 

pojemnika na odpady zebrane w sposób selektywny – odpady wielkogabarytowe - właściciel nieruchomości 

jest zobowiązany zgłosić w formie zlecenia, którego wzór zostanie określony Zarządzeniem Wójta Gminy 

Poraj. 

2. Usługi dodatkowe zostaną zrealizowane nie później niż w siódmym dniu roboczym od dnia złożenia 

poprawnie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 1. 

3. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  zgłosić  gotowość  do  odbioru  podstawionego: pojemnika 

przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie lub pojemnika 

na odpady zebrane w sposób selektywny – odpady wielkogabarytowe nie później niż trzeciego dnia roboczego 

licząc od dnia jego podstawienia. Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za podstawiony pojemnik 

w przypadku jego umyślnego zniszczenia lub zaginięcia. 

4. W przypadku stwierdzenia, że odpady nie są zebrane w sposób selektywny lub nie stanowią odpadów 

komunalnych, do których odbioru jest obowiązana Gmina, odpady nie zostaną odebrane, a właściciel 

nieruchomości jest obowiązany do zagospodarowania wytworzonych odpadów na własny koszt zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

dalsza realizacja zleceń dodatkowych zostanie wstrzymana do czasu uregulowania wymagalnych należności 

z tytułu odbioru odpadów komunalnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 189(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., 

poz. 4760). 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 kwietnia  2020 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Poraj 

 

 

Sylwester Sawicki 
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