
 

 

UCHWAŁA NR XXX/203/2021 

RADY GMINY BOJSZOWY 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

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

gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.), po 

uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa, Ładu, Porządku Publicznego, na 

wniosek Wójta Gminy Bojszowy 

Rada Gminy Bojszowy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Bojszowy zapewnia dodatkowe usługi odbioru i zagospodarowania następujących odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy: 

1) podstawienie na teren nieruchomości pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe lub bioodpady o pojemności 5 m3 lub 7 m3 i jego odbiór wraz z odpadami – cena 

540,00 zł za pojemnik;  

2) zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w pojemnikach 5 m3 lub 7 m3 

dostarczonych przez Gminę na teren nieruchomości - cena 270,00 zł za tonę pobierana niezależnie od ceny 

za podstawienie i odbiór kontenera wraz z odpadami; 

3) ) zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych w pojemnikach 5 m3 lub 

7 m3 dostarczonych przez Gminę na teren nieruchomości - cena 373,00 zł za tonę pobierana niezależnie od 

ceny za podstawienie i odbiór kontenera wraz z odpadami; 

4) zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach 5 m3 lub 7 m3 dostarczonych przez Gminę 

na teren nieruchomości - cena 270,00 zł za tonę pobierana niezależnie od ceny za podstawienie i odbiór 

kontenera wraz z odpadami; 

5) przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w ilości przekraczającej bezpłatny limit 300 kg/rok (kalendarzowy) dla danej nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów - cena 454,00 zł za 1 tonę; 

6) przyjmowanie zużytych opon w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości 

przekraczającej bezpłatny limit 4 sztuk/rok (kalendarzowy) dla danej nieruchomości i zagospodarowanie 

tych odpadów – cena 1,00 zł za 1 kg. 
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Kumor 
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