
Projekt

z dnia  13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych  usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

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 (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krapkowice w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice i ich 
zagospodarowania,

2) wysokość opłat (cen) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje usług dodatkowych oraz wysokość opłat za ich świadczenie:

1) jednorazowy odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie 
z pojemnika KP o pojemności 5 m3 - 820,80 zł,

2) jednorazowy odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie 
z pojemnika KP o pojemności 7 m3 -  1036,80 zł,

3) jednorazowy odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie z worka 
typu „big-bag” - 150,00 zł,

2. Usługi opisane w ust. 1 pkt 1 i 2 obejmują koszty wyposażenia nieruchomości w kontener na okres 2 dni, 
jego odbioru oraz zagospodarowania odpadów, natomiast usługa opisana w ust. 1 pkt 3 obejmuje koszt odbioru 
i zagospodarowania odpadów.

§ 3. Ustala się opłatę za każdy kolejny dzień wyposażenia nieruchomości w kontenery, o których mowa 
w § 2 ust. 1 w  wysokości 21,60 zł.

§ 4. Usługi, o których mowa w § 2, realizowane są za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy Krapkowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Krapkowic.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/452/2014 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.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,
· ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.):

Art. 18 ust. 2, pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy;
Art. 40 ust.1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

· ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz.1399 ze zm.):

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, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte

W związku ze zgłaszaną coraz częściej przez mieszkańców Gminy Krapkowice potrzebą
wyposażenia nieruchomości w kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych
samodzielnie, które do tej pory nie były objęte uchwałą w sprawie usług dodatkowych, zachodzi potrzeba
powiększenia zakresu świadczonych usług. Dotychczas mieszkańcy mieli możliwość zakupu worka typu "big-
bag", w którym mieściło się około 500 kg odpadów za cenę 150,00 zł. Okazało się jednak, że worek jest
niewygodny w użyciu i wrzucanie do niego odpadów jest kłopotliwe.

Mając na uwadze powyższe wystąpiono do firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o przedstawienie kalkulacji kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z kontenerów o pojemności 5 m3 i 7 m3.

Zaproponowane w projekcie uchwały ceny za usługi dodatkowe obejmujące: wyposażenie
nieruchomości w kontenery, ich odbiór oraz zagospodarowanie w/w odpadów wynikają z otrzymanej
kalkulacji.

Jednocześnie informuję, że w kontenerach o pojemnościach: 5m3 i 7m3mieści się kolejno 3,5 oraz 5
ton odpadów, co w przeliczeniu na 1 tonę odpadów daje nam kwoty 234,51 zł oraz 207,36 zł. Średni koszt
zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na instalacji to: 122,64 zł/Mg. Różnica w cenie to
koszt transportu i wyposażenia nieruchomości w kontener.

W związku z tym, że ceny obejmują 2 dni wyposażenia nieruchomości w kontenery, określono
również opłatę za każdy kolejny dzień w wysokości 21,60 zł.

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

Rozliczenie za usługi dodatkowe odbywa się między właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą usługi.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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