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UCHWAŁA NR XXI/295/2020
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz po konsultacjach określonych uchwałą
Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie miasta Jaworzna określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy miasta Jaworzna:
1) za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w wysokości 50,00 zł brutto/m3,
2) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
a) worek 80 l - 35,00 zł brutto,
b) pojemnik 120 l - 55,00 zł brutto,
c) pojemnik 240 l - 95,00 zł brutto,
d) pojemnik 1100 l - 260,00 zł brutto,
e) pojemnik 2200 l - 550,00 zł brutto,
f) pojemnik 5000 l - 1200,00 zł brutto,
g) pojemnik 7000 l - 1700,00 zł brutto,
3) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
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a) worek 80 l - 70,00 zł brutto,
b) pojemnik 120 l - 110,00 zł brutto,
c) pojemnik 240 l - 190,00 zł brutto,
d) pojemnik 1100 l - 520,00 zł brutto,
e) pojemnik 2200 l - 1100,00 zł brutto,
f) pojemnik 5000 l - 2000,00 zł brutto,
g) pojemnik 7000 l - 2500,00 zł brutto.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/481/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4726).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego za wyjątkiem § 1 pkt. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.
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