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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1,  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm)  oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) 

Rada Gminy Przystajń uchwala,  co następuje: 

§ 1. 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób świadczenia usług oraz wysokość cen 
za te usługi. 

2. Rodzaje dodatkowych usług określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wysokość cen za dodatkowe usługi określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie jednorazowego podstawienia kontenera, 
odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych  stanowiących odpady komunalne sprzed 
nieruchomości: 

1) usługa świadczona jest wyłącznie na pisemne zlecenie właściciela nieruchomości, które należy złożyć 
w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń lub przesłać na adres czpg@gminaprzystajn.pl   z wyprzedzeniem co 
najmniej 7-dniowym przed planowanym terminem skorzystania z usługi, 

2) wzór zlecenie na wykonanie dodatkowej usługi dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 
www.gminaprzystajn.pl   oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 

3) kontener na odpady podstawiany jest na czas nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, 

4) termin płatności za usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego przelewem na 
wskazany rachunek bankowy Gminy Przystajń. 

§ 3. Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne, w ilości przekraczającej ustalony odrębną 
uchwałą limit: 

1) odpady będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni przy ul. 
Targowej 18A, zgodnie z aktualnym harmonogramem dyżurów ustalonym odrębną uchwałą i ważone na 
urządzeniach wagowych stanowiących jego wyposażenie, 

2) właściciel nieruchomości przekazując odpady składa pisemne zlecenie którego wzór dostępny jest w wersji 
elektronicznej na stronie www.gminaprzystajn.pl   oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy 
Przystajń i siedzibie Punktu, 

3) termin płatności za usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego przelewem na 
wskazany rachunek bankowy Gminy Przystajń. 

§ 4. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dniem 
1 stycznia 2022 r. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XX.150.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz 
wysokości cen za te usługi.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Przystajń 

z dnia....................2021 r. 

Rodzaje dodatkowych usług 

Nieruchomości zamieszkałe zabudowane  
budynkami jednorodzinnymi lub 

wielolokalowymi 

 Nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane w celach rekreacyjno-
wypoczynkowych 

Usługa jednorazowego podstawienia kontenera, odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne sprzed nieruchomości 
Usługa w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych 
opon stanowiących odpady komunalne, w ilości przekraczającej ustalony odrębną uchwałą limit 
Usługa w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, w ilości przekraczającej ustalony 
odrębną uchwałą limit 
Usługa w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne, w ilości przekraczającej 
ustalony odrębną uchwałą limit 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0A22F2BE-45D7-4CA2-A6F0-BBA5B2101F3A. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Przystajń 

z dnia....................2021 r. 

Wysokość cen za usługi dodatkowe 

Rodzaj usługi Cena usługi 
[zł/kg] 

Usługa jednorazowego podstawienia kontenera, odbioru i zagospodarowania 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne sprzed 
nieruchomości 

 
 

0,64 
Usługa w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zużytych opon stanowiących odpady komunalne, w ilości 
przekraczającej ustalony odrębną uchwałą limit 

 
 

0,50 
Usługa w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady 
komunalne, w ilości przekraczającej ustalony odrębną uchwałą limit 

 
 

0,80 
Usługa w zakresie przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych stanowiących 
odpady komunalne, w ilości przekraczającej ustalony odrębną uchwałą limit 

 
 

0,80 
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UZASADNIENIE 

Proponuje się przyjęcie nowej uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za 

te usługi zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach
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