
UCHWAŁA NR XXVI/131/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391) oraz uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Gmina Gryfów Śląski będzie świadczyć dodatkową usługę zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i do 
zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. 

2. Ilość pojemników i pojemność winna być zgodna z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie oraz wynikać z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
złożonej przez właściciela nieruchomości. 

§ 2. 

Dla realizacji usługi, o której mowa w § 1 gmina zapewnia pojemniki na odpady komunalne o pojemności 110 l, 240 l, 
1100 l. 

§ 3. 

1. Cena za usługę , o której mowa w § 1 ust. 1 wynosi: 

- 1,30 zł – miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l, 

- 2,60 zł – miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l, 

- 30 zł – miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l . 

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz śródmiejskiej odpady będą gromadzone w pojemnikach zbiorczych dla 
wielu nieruchomości. 

3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się łączenie pojemników na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
przez kilka gospodarstw, jednak zgodnie z normami przyjętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
w gminie po uzgodnieniu tego faktu z Gminą. 

§ 4. 

Opłata za usługę wyposażenia nieruchomości w pojemniki, o których mowa w § 2 i § 3 obciąża właścicieli 
nieruchomości. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/131/12

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 (Dz. 
U z 2012 r., poz. 391) rada gminy może podjąć uchwałę o dodatkowych usługach świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi. Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu umożliwienie właścicielowi posesji 
wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zbieranie 
odpadów komunalnych. Ponieważ pojemniki muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858) celowym wydaje się odpłatne wydzierżawienie pojemników o takim samym wyglądzie 
i standardzie . 
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