UCHWAŁA NR XL/288/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 luty 2021 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.1372) i art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.888)
Rada Miejska w Szczyrku uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/211/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 luty 2021 r. w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 2 ust.1 pkt a, b, c otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady przeznaczone do zbierania w PSZOK
będzie uzależniona od wagi odebranych odpadów. Cena będzie zawierała:
a) podstawienie kontenera i transport – 285,00 zł brutto,
b) wynajem kontenera powyżej 48 godzin – 64,80 zł brutto za każdą dobę,
c) opłata za zagospodarowanie odpadów w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych po przekroczeniu przyznanego
limitu uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na
terenie gminy Szczyrk, natomiast w przypadku właściciela nieruchomości niezamieszkałych za całą
masę odpadu wynosi :
- odpady budowlane i rozbiórkowe 1 529,28 zł za 1 Mg,
- odpady wielkogabarytowe 1 270,08 zł za 1 Mg,
- zużyte opony 1 140,48 zł za 1 Mg,”.
2. § 2 ust.2 pkt c, d otrzymują brzmienie:
„c) Pojemnik 240l.- 59,59 zł brutto,
d) Pojemnik 1100l. – 274,00 zł brutto”.
3. § 2 ust.3 pkt c, d otrzymują brzmienie:
„c) Pojemnik 240l.- 119,18 zł brutto,
d) Pojemnik 1100l. – 548,00 zł brutto”.
4. § 2 ust.4, ust.5 otrzymują brzmienie:
„4. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny lub
zmieszanych zgromadzonych w kontenerach (KP-7), wytworzonych przez właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ilościach ponad
zadeklarowane, odbieranych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów- 259,20 zł brutto
(podstawienie i transport) + opłata za składowanie zgodna z cennikiem PSZOK, uzależniona od wagi
odpadu.”.
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„5. Transport odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub w workach 120 l., 240 l. lub
1100 l. poza wyznaczoną w harmonogramie częstotliwością z zachowaniem deklarowanej ilości
– 60,00 zł brutto.”.
5. § 2 po ust.5 dodaje się ust.6 w brzmieniu:
„6. Transport odpadów przewidzianych do zbierania w PSZOK z nieruchomości zamieszkałych np.
popiół lub trawa załadunek + transport – 150,00 zł brutto.”.
6. § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odbiór z nieruchomości popiołu zgromadzonego w specjalnie oznakowanym
o pojemności 60 litrów i jego transport do PSZOK – 5,00 zł brutto za odbiór 1 worka.”.

worku

4. W § 2 uchyla się ust.8 i ust.9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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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
rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje usług
dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
Zmianie uległy ceny :
-podstawienie kontenera i transport – było 246,00 zł jest 285,00 zł
-wynajem kontenera powyżej 48 godzin – było 54,00 zł 64,80 zł
-odpady budowlane i rozbiórkowe było 580,80 zł jest 1 529,28 zł za 1 Mg,
-odpady wielkogabarytowe było 840,00 zł jest 1 270,08 zł za 1 Mg,
-zużyte opony było775,20 jest 1 140,48 zł za 1 Mg,
-pojemnik 240l.- było 49,14 zł jest 59,59 zł brutto,
-pojemnik 1100l. – było 210,60 jest 274,00 zł brutto.
-pojemnik 240l.- było 98,28 zł jest 119,18 zł brutto,
-pojemnik 1100l. – było 421,20 jest 548,00 zł brutto,
-opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny lub
zmieszanych zgromadzonych w kontenerach (KP-7) było 225,00 zł jest 259,20 zł,
-transport odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub w workach 120 l., 240 l. lub 1100 l. poza
wyznaczoną w harmonogramie częstotliwością z zachowaniem deklarowanej ilości – było 50,00 zł jest
60,00 zł brutto.
-transport odpadów przewidzianych do zbierania w PSZOK z nieruchomości zamieszkałych np. popiół
lub trawa transport + załadunek – było 50,00 zł jest 150,00 zł brutto.
-odbiór z nieruchomości popiołu zgromadzonego w specjalnie oznakowanym worku o pojemności
60 litrów i jego transport do PSZOK – było 3,00 zł jest 5,00 zł brutto za odbiór 1 worka.
Wzrost opłat jest podyktowany rosnącą ceną zakupu paliwa, wzrostem kosztów akcyzy na olej napędowy,
wzrost kosztów zatrudnienia i zaplecza technicznego.
Wzrost cen za odpady zbierane w PSZOK odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe
zużyte opony cena uległa zmianie w związku z nowym cennikiem obowiązującym na ZGO S.A w BielskuBiałej
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