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UCHWAŁA NR XIX/171/2012
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pokój w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość 
cen za te usługi: 

1) sprzedaż pojemników na odpady o pojemności: 

a) 60 l w cenie 120 zł brutto, 

b) 120 l w cenie 120 zł brutto, 

c) 240 l w cenie 160 zł brutto, 

d) 1 100 l w cenie 800 zł brutto, 

e) kontener 7-8m3 w cenie 5800 zł brutto. 

2) odbiór pojemników na odpady ulegające biodegradacji o pojemności: 

a) 120 l w cenie 12 zł brutto, 

b) 240 l w cenie 24 zł brutto. 

3) odbiór dodatkowych odpadów niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałych: 

a) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów w cenie 14,65 zł brutto za pojemnik 120 l, 

b) w przypadku prowadzenia nieselektywnej zbiorki odpadów w cenie 29,30 zł brutto za pojemnik 120 l. 

4) odbiór dodatkowych odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych w ilości: 

a) 60 l w cenie 5 zł brutto, 

b) 120 l w cenie 10 zł brutto, 

c) 240 l w cenie 20 zł brutto, 

d) 1100 l w cenie 50 zł brutto. 

5) odbiór dodatkowych odpadów budowlanych i worków big-bag w cenie 250 zł brutto za tonę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Gosławski


