
                     

Uchwała Nr XXXIV/237/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia  26  listopada  2008 roku

w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości   za  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  i  unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko.   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 
6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996  roku  o  utrzymaniu  czystości i porządku 
w gminach (t.  j.  Dz.  U. z 2005 r,  Nr 236, poz.  2008 z późn. zm.)  -  Rada Miejska  
w Brzesku uchwala,  co następuje:

§ 1
1. Ustala się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

świadczenie usług w zakresie jednokrotnego odbierania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych  segregowanych, świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne 
oraz  podmioty  posiadające  zezwolenie  na  wykonywanie  tych  usług  na  podstawie 
zawartych umów, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się górne stawki netto opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
świadczenie usług w zakresie jednokrotnego odbierania  i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych  niesegregowanych,  świadczonych  przez  gminne  jednostki 
organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie tych usług  na 
podstawie zawartych umów, zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXII/149/2008 z dnia 31 marca 2008 
roku  w  sprawie:  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 285, poz. 1824).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 4
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.



§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

                                                                                                               

                                                                                               Załącznik nr 1 
                                    do Uchwały Nr XXXIV/237/2008
                                    Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                                               z dnia 26  listopada 2008 roku

I. Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  segregowanych, 

świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające 

zezwolenie na wykonywanie tych usług na podstawie zawartych umów:

Lp. Wyszczególnienie usług Jednostka 
miary

Okres Stawka 
netto w 
złotych

1.

2.

3.

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy 

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Poj.SM-60

Poj.SM-110

Poj. SM-120

 
Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

11,00

17,00

17,00



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Odpady odbierane w workach

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg. umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy 

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie i unieszkodliwianie odpadów 
zielonych z pojemnika  wg umowy

0,12 m3

Poj.SM-240

Pojemnik 
KP – 6 m3

Pojemnik 
KP-7 m 3

Pojemnik
   2,2 m3

Pojemnik
 1,1 m3

Pojemnik
SM- 120

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo 

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

17,00

32,00

730,00

850,00

240,00

120,00

14,00

    

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXXIV/237/2008

                                                           Rady Miejskiej w Brzesku
                                                           z dnia 26  listopada  2008 roku

II. Górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie  odbierania  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych 

niesegregowanych, świadczonych  przez  gminne  jednostki  organizacyjne  oraz 

podmioty  posiadające  zezwolenie  na  wykonywanie  tych  usług  na  podstawie 

zawartych umów:



Lp. Wyszczególnienie usług Jednostka 
miary

Okres Stawka netto 
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy 

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odpady odbierane w workach

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg. umowy 

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy 

Odbieranie  i  unieszkodliwianie  z 
pojemnika wg umowy

Poj.SM-60

Poj.SM-110

Poj. SM-120

0,12 m 3

Poj.SM-240

Pojemnik 
KP-6 m3

Pojemnik 
KP – 7 m3

 Pojemnik
   2,2 m3

Pojemnik
 1,1 m3

 
Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo 

Jednorazowo

Jednorazowo

Jednorazowo

16,00

26,00

26,00

26,00

43,00

780,00

910,00

290,00

170,00


