
UCHWAŁA NR XXXVIII/200/2021 

RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź. zm.) 

Rada Gminy Osiecznica    

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiecznica                         

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za 

podstawienie i odbiór kontenera oraz zagospodarowanie odpadów.   

3. Opłata za zagospodarowanie odpadów w ramach usług dodatkowych wynosi:  

1) usługa podstawienia i odbioru kontenera oraz zagospodarowania odpadów z betonu, 

gruzu ceglanego oraz gruz betonowy z remontów w wysokości 109,00 zł netto (+VAT) 

za 1 m3,  

2) usługa podstawienia i odbioru kontenera oraz zagospodarowania odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, odpadów zmieszanych z budowy, 

remontów i demontażu nie zawierających rtęci, PCB i substancji niebezpiecznych                

w wysokości 180,40 zł netto (+VAT) za 1 m3,  

3) usługa podstawienia i odbioru kontenera oraz zagospodarowania odpadów 1 kilograma 

zużytych opon wynosi 1,10 zł netto (+VAT).  

 

§ 2. 

Traci moc uchwała XVI/91/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 r.                        

w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.  
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2022 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Rybicka  
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UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi spowodowana jest przez: 

 ustalenia nowej stawki za przyjęcie odpadów z betonu, gruz ceglany i gruz 

betonowy z remontów w ZUOK Trzebień (z 40,00 zł/Mg w 2020 r. na 90,00 zł/Mg 

w 2021 r.) 

 ustalenia nowej stawki za przyjęcie zmieszanych odpadów budowlanych                       

w ZUOK Trzebień (z 590,00 zł/Mg w 2020 r. na 680,00 zł/Mg w 2021 r.) 

 wzrostu kosztów pracowniczych (minimalne wynagrodzenie w gospodarce wzrosło 

z 2600,00 zł w 2020 r. do 2800,00 zł w 2021 r.) 

 wzrostu kosztów utrzymania taboru samochodowego. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne  i uzasadnione. 

 

                                                                                                          

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Rybicka   
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