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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów oraz 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. samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.   W ramach dodatkowej usługi świadczonej przez gminę odbierane i zagospodarowane będą odpady 
remontowo-budowlane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

2. Ustala się opłatę za jednorazowe podstawienie pojemnika, odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

1) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia -  pojemność kontenera KP-3 w wysokości 2 592,00 zł; 

2) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - pojemność kontenera KP-3 w wysokości 2 592,00 zł; 

3) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia -  pojemność kontenera KP-5 w wysokości 2 970,00 zł; 

4) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - pojemność kontenera KP-5 w wysokości 2 970,00 zł. 

§ 2. Wszystkie usługi dodatkowe określone w § 1 będą świadczone na wniosek właściciela nieruchomości 
zamieszkałej i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie,  w Urzędzie Miejskim 
w Wołczynie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach 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.

Podjęcie przez Radę Miejską w Wolczynie przedmiotowej uchwały ma na celu umożliwienie mieszkańcom
Gminy Wołczyn zamówienia za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Wołczynie usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów pochodzących z remontów i rozbiórek.
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