
UCHWAŁA NR XI/120/19
RADY GMINY BRENNA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010) 
oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brenna 
nr XIX/209/12 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 4223),  Rada Gminy Brenna uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. W ramach dodatkowej usługi świadczonej przez gminę odbierane i zagospodarowywane będą 
odpady remontowo-budowlane (w tym gruz budowlany, papa i ondulina), odpady wielkogabarytowe, opony 
samochodów osobowych stanowiące odpad komunalny, dostarczone do PSZOK przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w ilości przekraczającej ustalony odrębną uchwałą limit.

2. Ustala się opłatę za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1:

a) gruz budowlany stanowiący odpad komunalny w wysokości  750,00 zł za1 m3,

b) papa i ondulina stanowiąca odpad komunalny w wysokości  600,00 zł za 1tonę,

c) pozostałych odpadów remontowo-budowlanych stanowiących odpady komunalne w wysokości  125,00 zł za 
1 m3,

d) odpady wielkogabarytowe w wysokości  125,00 zł za1 m3,

e) zużyte opony w wysokości 5,00 zł za 1 sztukę.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/241/17 Rady Gminy Brenna z dnia 21 września 2017 r. w sprawie 
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Seweryn Greń

Id: 8E3E48AC-497F-4ECA-A6AA-A0B05675A16D. Podpisany Strona 1




