
Projekt

z dnia  11 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczególowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową 
opłatę (cenę) przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Krapkowice. 

§ 2. Dodatkową opłatę właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie uiszczał za odbiór worka przeznaczonego 
na 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie oraz za ich 
zagospodarowanie. 

§ 3. Opłata za usługę opisaną w § 1 wynosi 150,00 zł - cena obejmuje 1 worek (worki do odbioru w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krapkowicach). 

§ 4. Usługa, o której mowa w § 2 realizowana jest za pośrednictwem podmiotu świadczacego usługi w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Krapkowice. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego,podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawę prawną,

· Art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.)

Art. 18. 2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowieniew innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencjirady gminy;
Art. 40 ust.1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowegoobowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminyw formie uchwały.

· Art. 6j ust. 2, art. 6k ust.1, 3 i 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)

Art. 6r ust.4  Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

2) uzasadnieniefaktyczne,w tym cele jakiemają być osiągnięte,
Zgodnie z treścią art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) rada gminy może określić, w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokość cen za te usługi.

W oparciu o powyższe umocowanie ustawowe, po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy ekonomiczno-
organizacyjnej, co do zasadności zaoferowania właścicielom nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Krapkowice dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
ponad zakres usług o charakterze podstawowym, objętych regulacjami uchwały Rady Miejskiej w
Krapkowicach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice i zagospodarowania tych odpadów,oparcowano projekt ninejszej uchwały.

Zakres usług dodatkowych ujętych w niniejszym projekcie stanowi ofertę fakultatywnych usług,
powiązanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, które nie są zaliczone do usług podstawowych, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymiuiszczana przez mieszkańców.

wskazanie jednostek/komórekna które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
WydziałBudżetowo-Finansowy.

3) wskazanieuchwał, zarządzeń,regulaminów,instrukcjina które będzie oddziaływać,
-

4) wskazanieprzewidywanychskutków finansowych,
-

5) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu,regulaminów,instrukcji.

Naczelnicy: Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych,WydziałuBudżetowo-Finansowego.
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