PROJEKT
UCHWALA NRftr./!?;02013
Rady Gminy Popielow
z dnia 25 kwietnia 2013
w sprawie okreslenia rodzaju dodatkowych ustug swiadczonych przez Gmin? Popielow w
zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania
tych odpadow oraz wysokosci cen za te uslugi
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
samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, NM13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, NM62, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z2010 r. Nr28, poz. 142, Nr28, poz. 146, Nr40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr217, poz. 1281; z 2012 r. Nr,
poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzajdku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228)
Rada Gminy Popielow uchwala co nastepuje:

§1
Okresla si§ szczegotowy zakres swiadczenia dodatkowych ustug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Popielow i zagospodarowania tych
odpadow, wzamian za uiszczona^optat? dodatkowa^za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§2

1. Wtasciciel nieruchomosci zobowicjzany jest do uiszczenia dodatkowej oplaty za podstawienie
i odbior kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiorkowe z remontow
prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadow.
2. Optata, o ktorej mowa w §2 ust.1 zalezy od pojemnosci kontenera i wynosi za:
1) kontener o pojemnosci 1,5m3 - 250,00 zt
2) kontener o pojemnosci 3,5 m3- 400,00 zt
3) kontener o pojemnosci 5 m 3 - 500,00 zt;
4) kontener o pojemnosci 7 m 3 - 650,00 z\
3. Zapotrzebowanie na ustug? dostarczenia, odbioru i zagospodarowania kontenerow na odpady
budowlane i rozbiorkowe z remontow prowadzonych samodzielnie nalezy zgtaszac w Urz^dzie
Gminy w Popielowie.
4. Za dostarczenie, odbior i zagospodarowanie kontenerow na odpady budowlane i rozbiorkowe z
remontow prowadzonych samodzielnie, odpowiedzialny b^dzie przedsi^biorca wytoniony w
drodze przetargu, na zasadach okreslonych w umowie zawartej z gmina^.
§3

1. Wtasciciel nieruchomosci zobowiqzany jest do uiszczenia dodatkowej optaty za nabycie
w wyznaczonych placowkach handlowych i w Urz^dzie Gminy w Popielowie worka o pojemnosci
120 I na odpady zmieszane wraz z harmonogramem odbioru odpadow.
2. Optata za worek uwzgl^dnia koszty odbioru i zagospodarowania odpadow w nim zgromadzonych
i wynosi 19,00 zt.
3. Za odbior i zagospodarowanie odpadow zgromadzonych w workach odpowiedzialny b^dzie
przedsi^biorca wytoniony w drodze przetargu, na zasadach okreslonych w umowie zawartej
z gmina^.
§4

1. Optaty, ktorych mowa w § 2 i § 3 nalezy uiszczac gotowka^ w wyznaczonych placowkach
handlowych lub w kasie Urz^du Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 lub przelewem na wskazane
konto bankowe.

2.

Dowod uiszczenia optaty za uslug?, o ktorej mowa w §2 ust.3 b^dzie podstawa^ do zgtoszenia
zapotrzebowania na t§ uslug?.
§5

Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Popielow.
§6

Uchwata wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Opolskiego z moca^ obowiazujapa od dnia 1 lipca 2013 r.,

Wojt Gminy Popie/ow
Dionizl/

Opracowaf referat ITR
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r list. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pozn. zm.) Rada Gminy ma mozliwosc rozszerzenia ustug
swiadczonych w ramach systemu gospodarowania odpadami. Niniejsza uchwala obejmuje
post^powanie z odpadami powstaja^cymi z remontow prowadzonych indywidualnie. Uslug? t?
wydzielono, gdyz sa^ to odpady ktore powstaja^ nieregularnie i rzadko, a tym samym comiesi^czne
obcia^zenie mieszkaricow kosztami przysztego i niepewnego swiadczenia jest niegospodarne. Wazne
jest jednak, aby gmina swiadczyla i rozwijala ten rodzaj ustugi, gdyz zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 2
przedmiotowej ustawy, do 31 grudnia 2020 r. gminy zobowiazane sa^ osiajgnqc poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne odpadow
budowlanych i rozbiorkowych, w wysokosci co najmniej 70% wagowo.
Dodatkowo uchwaia wychodzi naprzeciw wtascicielom nieruchomosci przebywajajcym wi^kszosc
czasu poza granicami gminy, poprzez wprowadzenie mozliwosci zakupu w Urz^dzie Gminy w
Popielowie worka o poj. 120 I na odpady zmieszane. Oplata za worek zawiera koszty jego odbioru w
terminach zgodnych z harmonogramem ustalonym z wykonawca^ oraz zagospodarowania zebranych
odpadow.
Majap powyzsze na uwadze podj^cie przedstawionej uchwaty nalezy uznac za celowe i zasadne.

