
 

 

UCHWAŁA NR XXII.180.2020 

RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rodzaju 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. 7 ust. 1 pkt 3, 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, ze zm.), po konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Strumieniu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że Gmina świadczyć będzie dodatkowe usługi odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, dotyczące: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, poprzez przyjmowanie tych 

odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

2) zużytych opon, poprzez przyjmowanie tych odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, ponad limity ustalone odrębną uchwałą. 

§ 2. Ceny usług, o których mowa w § 1 wynoszą: 

1) za usługi, o których mowa w ust. 1 - 20,00 zł za każde 100 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

dostarczonych ponad limit, 

2) za usługi, o których mowa w ust. 2 - 5,00 zł za każdą zużytą oponę dostarczoną ponad limit. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3049). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 sierpnia 2020 r.

Poz. 6141



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Czesław Greń 
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