Projekt
z dnia 22 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr
106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281,
z 2012r. poz. 567) oraz 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, poz. 951), Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości cenę za ich wykonanie.
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia ceny za podstawienie i odbiór kontenera
przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz
zagospodarowanie tych odpadów.
2. Cena za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych
samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi za kontener KP 7 m3
(załadunek do 3,5 Mg) - 500 brutto zł.
3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów
prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie, odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na zasadach
określonych w umowie.
4. Właściciele nieruchomości mogą pobrać worki na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów
prowadzonych samodzielnie. Cena za worek wynosić będzie:
1) 0 zł za worek na gruz o pojemności do 0,12 m3 i załadunek do 0,1 Mg,
2) 100,00 zł brutto za worek na gruz o pojemności powyżej 0,12 m3 i załadunek do 1 Mg .
5. Worki można oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub zamówić transport w cenie 20,00 brutto zł
za każdy worek o pojemności do 0,12m3 i załadunek do 0,1 Mg, 50 zł brutto za worek na gruz o pojemności
powyżej 0,12 m3 i załadunek do 1 Mg .
6. Zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowej usługi należy zgłosić na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.nysa.pl/).
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§ 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 2013r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z 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 ze zm.) Rada Miejska ma możliwość rozszerzenia usług świadczonych w ramach systemu
gospodarowania odpadami. Niniejsza uchwała obejmuje postępowanie z odpadami powstającymi z remontów
prowadzonych indywidualnie. Podjęcie uchwały we wskazanym powyżej zakresie, ma na celu ułatwienie
wykonywania ciążących na mieszkańcach obowiązków wyposażenia nieruchomości w spełniające normy
pojemniki na odpady komunalne (art. 5 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy). Natomiast w zakresie odpadów
powstających z remontów prowadzonych indywidualnie, usługę tą wydzielono, gdyż są to odpady, które powstają
nieregularnie i rzadko, a tym samym comiesięczne obciążanie mieszkańców kosztami przyszłego i niepewnego
świadczenia jest niegospodarne. Ważne jest jednak, aby gmina świadczyła i rozwijała ten rodzaj usługi, gdyż
zgodnie art. 3b ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy, do 31 grudnia 2020 r. gminy zobowiązane są osiągnąć poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości co najmniej 70% wagowo.
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