
UCHWAŁA NR XXIX/226/2017
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 17 października 2017 r.

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

usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Rada 
Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 
Goczałkowice−Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów:

a) stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych lub popiołu z palenisk domowych;

b) wyposażenie nieruchomości w worek, odbiór odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego typu odpadów 
workach oraz zagospodarowanie odebranych odpadów.

c) odbiór dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych.

2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów lub wyposażenia 
nieruchomości w pojemnik, należy zgłosić w formie zamówienia, którego wzór określi Zarządzenie Wójta 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 2. Określa się następujące ceny za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Goczałkowice−Zdrój 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy: 

1) za stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki 
120 lub 240 litrów służące do zbierania odpadów komunalnych lub popiołu z palenisk domowych cena 
wynosi: 3,32 zł za miesiąc;  

2) za jednorazowe wyposażenie nieruchomości w worek, odbiór i zagospodarowanie worka z odpadami 
zielonymi lub odpadami ulegającymi biodegradacji w wysokości 7,40 zł za sztukę. 

3) za odbiór dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych cena wynosi 162,00 zł za tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

§ 3. 1. Opłatę za stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych lub popiołu z palenisk należy uiścić po otrzymaniu faktury 
VAT, bezposrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przelewem na podane konto bankowe.

2.  Opłatę za jednorazowe wyposażenie nieruchomości w worek, odbiór i zagospodarowanie worka 
z odpadami zielonymi lub odpadami ulegającymi biodegradacji nalezy uiścić po otrzymaniu faktury VAT. 
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdreój lub przelewem na podane konto bankowe.                                                                              

3. Opłatę za odbiór dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych uiszczana będzie bezpośrednio w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w momencie zdawania odpadów.
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§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr X/76/2015 z dnia 27października 2015r. 
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Tadeusz Lazarek
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