
U C H W A Ł A  Nr XLV/329/14 

Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 maja 2014 roku 

w sprawie : określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Niedźwiedź   

                     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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. Zm.) oraz art. 6r ust. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r.    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późna zm.) art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 197, poz. 1172  z późn. zm.) 

Rada Gminy Niedźwiedź uchwala, co następuje: 

§1 

Ustala się dodatkowe usługi  świadczone  przez Gminę Niedźwiedź, które obejmują: 

1. Odbiór odpadów: 

1) komunalnych zmieszanych 

2) budowalnych i gruzu 

3) wielkogabarytowych  

2. Usługi o których  mowa w ust. 1 będą świadczone na pisemny wniosek właściciela 

nieruchomości w terminach dodatkowych innych niż terminy wynikające                                       

z harmonogramu ustalonego na podstawie Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź  w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania                            

i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę od właścicieli 

nieruchomości 

§2 

Ustala się następujące ceny brutto za usługi określone w  §1 ust. 1 : 

1.  Za odpady komunalne zmieszane: 

1) Za pojemnik lub worek 120 l - 20,00 zł brutto  

2) Za pojemnik lub worek  240 l – 30,00 zł brutto  

3) Za pojemnik 1100 l – 95,00 zł brutto 

4) Za kontener 7 m3 –650,00 zł brutto 

2. Za odbiór odpadów budowalnych i gruzu: 

1) 1 tona – 500,00 zł brutto 

3. Za odbiór odpadów wielkogabarytowych: 

1) Za kontener 1100 l - 80,00 zł brutto  

2) Za kontener 7m3 -  490, 00 zł brutto  

 

 



§ 2 

Dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy 

zgłaszać przez pisemny wniosek zał. 1 od uchwały na wykonanie  dodatkowe usług, jednak nie  

później niż 7 dni robocze przed  datą wykonania takiej usługi. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź 

 

            §4 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 
 

  

 


