
PROJEKT
UCHWAŁA NR

Rady Gminy w Zębowicach
z dnia ………………………………….

w sprawie  określenia  rodzaju dodatkowych usług  świadczonych  przez  Gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
Gminy Zębowice, zagospodarowania tych odpadów oraz odpłatności za te usługi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust., art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13  
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 i 
art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.

Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i 
niezamieszkałych  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Zębowice  i  zagospodarowania  tych 
odpadów:

1) wyposażenie  nieruchomości     w  pojemniki  służące  do  zbierania   odpadów 
komunalnych zmieszanych, 

2) wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  służące  do  segregacji  odpadów 
komunalnych,

3) wyposażenie  nieruchomości  w  pojemnik  na  odpady  zielone,  lub  w  odpowiedni 
pojemnik do kompostowania, 

4) wywóz dodatkowego pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi. 

§ 2.
Koszty  wyposażenia  nieruchomości  w  urządzenia  wymienione  w  §  1  ponosi  właściciel 
nieruchomości.

§ 3.
Opłata  za  wywóz  dodatkowego  pojemnika,  o  którym  mowa  w  §1  ust.4    wynosi 
odpowiednio: 

1)  pojemnik  140 litrowy - 20,00 zł/szt., 
2)  pojemnik  240 litrowy - 30,00 zł/szt., 
3)  pojemnik  1100 litrowy - 70,00 zł/szt., 
4)  pojemnik  powyżej  1100 litrów - za 1 m3  150,00 zł. 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca  Rady  Gminy 
w Zębowicach



Uzasadnienie: 

W związku  z  wejściem  w  życie  znowelizowanej  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), opracowany został 
projekt uchwały, dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 
Gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Zębowice,  zagospodarowania  tych  odpadów  oraz 
odpłatności  za  te  usługi.  Zgodnie  z   zapisami  ustawy,  Gminy  przejmując  obowiązek 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  mogą  określić  dodatkowe  usługi  w  zakresie 
odbierania odpadów komunalnych , zagospodarowania tych odpadów oraz odpłatności za te 
usługi.  
Zgodnie z  art.  6r  ust.  4  ww. ustawy określono w projekcie  uchwały dodatkowe usługi  w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych i odpłatność za te usługi.
Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


