UCHWAŁA NR XXI/112/2020
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Zielonki, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Zielonki
stanowi co następuje:
§ 1. Określa się dodatkowe usługi w zakresie przyjmowania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zielonki, jako usługi polegające na odbieraniu
i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych segregowanych w ilości większej niż limity ustalone w odrębnej
uchwale tj.:
1. Odpady zielone ulegające biodegradacji – każdy kg dostarczonych odpadów,
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - ponad 200 kg/rok dostarczonych z jednej
nieruchomości,
3. Zużyte opony (za wyjątkiem ponadgabarytowych) - ponad limit 4 opon/rok z jednej nieruchomości.
§ 2. Odpady będą przyjmowane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
których lokalizacja oraz dni i godziny otwarcia są podane do publicznej wiadomości na stronie
www.eko.zielonki.pl.
§ 3. Określa się, iż wysokość ceny za odbiór odpadów, o których mowa w § 1 przyjmowanych ponad przyjęty
limit wynosić będzie 2 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do PSZOK.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Zielonki
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zielonki
za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa oraz
cmentarze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r.
poz. 3634).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
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Uzasadnienie
Art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) mówi o tym, że rada gminy może określić, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
W związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Zielonki oraz
zmniejszeniem limitu dla odpadów biodegradowalnych wprowadza się zmiany w niniejszej uchwale w tym
zakresie.
Opłata została ustalona w wysokości 2,00 zł/kg odpadów dostarczonych ponad ustalony limit. Ustalona za
1 kilogram odpadów cena wynika z wysokości opłaty jaką gmina ponosi za odbiór i zagospodarowanie
odpadów zebranych selektywnie przez przedsiębiorców oraz koszty obsługi punktów.
W uchwale znalazły się zapisy o rodzajach odpadów, jakie przyjmowane będą na punkty (PSZOK) w zamian
za dodatkową opłatą tj.:
1. Odpady ulegające biodegradacji za każdy kilogram oddanych odpadów,
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ponad 200 kg/rok dostarczonych
z jednej nieruchomości,
3. Zużyte opony (za wyjątkiem ponadgabarytowych) ponad limit 4 opon/rok z jednej nieruchomości.
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