
U C H W A Ł A   nr XV / 100 /2011 

RADY GMINY BIERAWA  

z dnia  30 listopada 2011 r. 

  
w sprawie: ustalenia cen i opłat za odbiór i składowanie odpadów komunalnych, przez 
samorządowy zakład budŜetowy. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 
142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), Rada Gminy Bierawa uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 

Ustala się następujące stawki cen i opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Bierawa i ich składowanie na składowisku, przez Samorządowy Zakład BudŜetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie: 
  

1. za odbiór i składowanie odpadów komunalnych zmieszanych – ryczałtowo według liczby 
osób w gospodarstwie domowym w wysokości  8,00 zł brutto za 1 osobę na miesiąc,  
jednak nie więcej niŜ  40,00 zł brutto od jednego gospodarstwa domowego.  

 

2. za odbiór i składowanie odpadów komunalnych segregowanych indywidualnie – 
ryczałtowo według liczby osób w gospodarstwie domowym w wysokości  5,00 zł brutto za  
1 osobę na miesiąc, jednak nie więcej niŜ  25,00 zł brutto od jednego gospodarstwa 
domowego.  

 

3. za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w workach –  7,00 zł brutto za worek. 
 

4. za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, z pojemników o pojemności 110 l lub 120 l 
-  20,00 zł brutto od pojemnika. 

 

5. za odbiór odpadów komunalnych segregowanych indywidualnie, z pojemników  
o pojemności 110 l lub 120 l –  18,00 zł brutto od pojemnika. 

 

6. za odbiór odpadów komunalnych z pojemników 1100 l – 80,00 zł brutto od pojemnika. 
 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XXIX/ 200/08 z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia cen i opłat za 
odbiór i składowanie odpadów komunalnych przez zakład budŜetowy. 

 
§ 3. 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2012r.  
  

 


