UCHWAŁA NR II/11/2017
RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 205) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Polanica-Zdrój w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy PolanicaZdrój i wysokości cen za świadczenie poszczególnych usług, przedstawionych w Załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Ceny podane w załączniku, o którym mowa w § 1 są cenami brutto.
§ 3. 1. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane są na wniosek właściciela nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 pisemnie
poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przedsiębiorca po wykonaniu usługi zobowiązany jest do wystawienia potwierdzenia wykonania usługi,
z czego jedną kopię przekazuje zlecającemu, a oryginał do Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
4. Termin płatności za usługę, o której mowa w § 1 wynosi 14 dni od potwierdzenia wykonania usługi.
5. Płatność za usługę uiszcza się na indywidualne konto bankowe przypisane każdemu właścicielowi
nieruchomości lub na konto główne Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Polanicy-Zdroju
Roman Szymański
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Uzasadnienie
Proponowana uchwała umożliwia właścicielom nieruchomości obsługiwanych na dogodne (w dowolnym terminie,
poza harmonogramem, poza segregacją, poza Akcją wystawka itd.) przekazywanie odpadów komunalnych.
Uchwała z art. 6r ust. 4 jest ofertą skierowaną do właścicieli nieruchomości. Jeśli akceptują oni zawarte w niej
warunki świadczenia usługi (w szczególności jej cenę), zgłaszają gminie chęć korzystania z oferowanej usługi.
Zawarcie umowy następuje poprzez zgłoszenie przez właściciela nieruchomości chęci korzystania z określonej
usługi dodatkowej i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności (np. zawarcia odrębnej umowy).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
Nr II/11/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
OBSŁUGIWANYCH WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ CEN ZA ICH ŚWIADCZENIE
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

RODZAJ USŁUGI
Dodatkowy transport (poza harmonogramem)
zmieszanych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy
zadeklarowali selektywny zbiór odpadów, zebranych w
pojemnikach lub workach o pojemności:
a) Za pojemnik 110 l
b) Za pojemnik 120 l
c) Za pojemnik 240 l
d) Za pojemnik 400 l
e) Za pojemnik 1 100 l
f) Za worek 60 l
g) Za worek 80 l
h) Za worek 120 l
Cena usługi obejmuje transport odpadów z terenów
nieruchomości obsługiwanych.
Odbiór w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Dodatkowy transport (poza harmonogramem) zmieszanych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie
zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów, zebranych w
pojemnikach lub workach o pojemności:
a) Za pojemnik 110 l
b) Za pojemnik 120 l
c) Za pojemnik 240 l
d) Za pojemnik 400 l
e) Za pojemnik 1 100 l
f) Za worek 60 l
g) Za worek 80 l
h) Za worek 120 l
Cena usługi obejmuje transport odpadów z terenów
nieruchomości obsługiwanych.
Odbiór w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Usługa odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych
poza harmonogramem wywozu z terenu nieruchomości.
Cena usługi obejmuje transport odpadów z terenów
nieruchomości obsługiwanych.
Odbiór w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Usługa odbioru odpadów (wraz z podstawieniem pojemnika):
a) Budowlanych i rozbiórkowych
b) Zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości.
Powyżej ustalonego darmowego wywozu tych odpadów (1 raz w
roku do 1000kg) dot. pkt. a)
Usługa odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
a) Budowlanych i rozbiórkowych
b) Zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości.
Powyżej ustalonego darmowego wywozu tych odpadów (1 raz w
roku do 1000kg) dot. pkt. a)
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CENA

19 zł/pojemnik
20 zł/pojemnik
35 zł/pojemnik
55 zł/pojemnik
105 zł/pojemnik
16 zł/worek
17 zł/worek
20 zł/worek

19 zł/pojemnik
20 zł/pojemnik
35 zł/pojemnik
55 zł/pojemnik
105 zł/pojemnik
16 zł/worek
17 zł/worek
20 zł/worek

100 zł/m3

130 zł/Mg
300 zł/Mg

110 zł/Mg
260 zł/Mg
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6.

7.

Usługa odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu
nieruchomości poza organizowaną przez Gminę „Akcją
Wystawka” (nie dotyczy odpadów dostarczonych do PSZOK)
Usługa odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na bazie
magazynowo transportowej przedsiębiorcy, dot. dostaw odpadów
powstałych po odbiorze zgodnie z harmonogramem, których
właściciel nieruchomości chce się pozbyć poza częstotliwością
odbioru odpadów z terenów nieruchomości
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280 zł/Mg
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Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
Nr II/11/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA CIEMNE WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ
POLANICA-ZDRÓJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOSCI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Nr ……………….. z dnia ……………. w sprawie
dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.

Miejsce zgłoszenia:

Urząd Miasta w Polanicy-Zdroju
ul. Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój

A. DANE ZGŁASZAJĄCEGO
1. Nazwisko i imię* / Nazwa Pełna**

2. Numer PESEL* / Identyfikator Podatkowy NIP**

3. Adres nieruchomości * / Adres siedziby**

4. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. Nieruchomość, na której

□ 2. Nieruchomość mieszana

zamieszkują mieszkańcy

□ 3. Nieruchomość
niezamieszkana

5. Odpady na nieruchomości są zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat zgodnie ze
złożoną deklaracją)

□ 1. NIESELEKTYWNY

□ 2. SELEKTYWNY

□ 3. SELEKTYWNY Z
ZAGOSPODAROWANIEM

6. Adres punktu wywozowego:

B. KWOTA DO ZAPŁATY
Rodzaj usługi:

Pojemność
worka/pojemnika

Ilość:

Stawka:

Wartość:

A.1. Jednorazowy odbiór worków bądź
pojemników na zmieszane odpady.
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A.2. Usługa odbioru selektywnie
zebranych odpadów komunalnych
poza harmonogramem wywozu.
Rodzaj usługi:

Waga:

Stawka

Wartość:

A.3.Jednorazowy odbiór zmieszanych
odpadów komunalnych
dostarczonych na bazę magazynowo
transportową
A.4. Usługa odbioru odpadów wraz z podstawieniem pojemnika*:
*powstałych w wyniku drobnych remontów powyżej ustalonego darmowego poziomy wywozu tych odpadów
(1 raz w roku do 1000 kg)

Waga:

Stawka

Wartość:

Stawka

Wartość:

a) Budowlane i rozbiórkowe
b) Zmieszane odpady budowlane i
rozbiórkowe
A.5. Usługa odbioru odpadów w PSZOK ul. Polna 1:
Waga:
a) Budowlane i rozbiórkowe
b) Zmieszane odpady budowlane i
rozbiórkowe
A.6. Usługa odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości poza organizowaną
„Akcją Wystawka”
*nie dotyczy odpadów dostarczonych do PSZOK
Waga:

Stawka

Wartość:

a) odbioru odpadów
wielkogabarytowych
KWOTA DO ZAPŁATY:

Oświadczam, że płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w kasie
lub na rachunek bankowy :

12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zgłoszeniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Data

Czytelny podpis:
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