
 

 

UCHWAŁA NR XIV/105/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1523 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Świętochłowicach 

uchwala: 

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu miasta Świętochłowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, właścicielowi nieruchomości za uiszczenie dodatkowej opłaty umożliwia się 

podstawienie kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem papy i innych 

materiałów izolacyjnych, odpady wielkogabarytowe oraz odbiór tych odpadów w kontenerach i ich 

zagospodarowanie. 

2. Kontenery w ramach opłaty za usługę dodatkową będą podstawiane do 2 dni roboczych po wniesieniu 

opłaty do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez gminę 

przedsiębiorcy, który został wyłoniony w drodze przetargu. 

3. Opłata za podstawienie kontenera na okres 7 dni roboczych na odpady budowlane i rozbiórkowe 

z wyłączeniem papy i innych materiałów izolacyjnych oraz odbiór odpadów w tych kontenerach i ich 

zagospodarowanie wynosi: 

a) za kontener 3,5 m3 - 250,00 zł, 

b) za kontener 5 m3 - 320,00 zł. 

4. Opłata za podstawienie kontenera na okres 7 dni roboczych na odpady wielkogabarytowe oraz odbiór 

odpadów w tych kontenerach i ich zagospodarowanie wynosi: 

a) za kontener 3,5 m3 - 390,00 zł, 

b) za kontener 5 m3 - 450,00 zł. 

5. Właściciel nieruchomości może odpłatnie zlecić odbiór odpadów budowlane i rozbiórkowe stanowiących 

gruz lub papę oraz inne materiały izolacyjne. 
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6. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o których mowa w ust. 5 będzie realizowana w terminie 

14 dni od złożenia zlecenia. 

7. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów o których mowa w ust. 5 w worku typu BIG BAG 

o pojemności 1 m3 wynosi: 

a) gruz - 90,00 zł, 

b) papa oraz inne materiały izolacyjne - 280,00 zł. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej 

w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

§ 4. Uchyla się w całości uchwałę nr X/83/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 1, § 2 oraz § 3 które wchodzą w życie nie wcześniej niż 1 lipca 

2019 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

 

 

Zbigniew Nowak 
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