
UCHWAŁA  Nr XXV/157/20  

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy Strzeleczki uchwala,  

co następuje:  

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie przyjęcia  

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) i zagospodarowania: 

a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad określony w odrębnej uchwale limit, 

b) zużytych opon ponad określony w odrębnej uchwale limit, 

c) odpadów wielkogabarytowych ponad określony w odrębnej uchwale limit; 

2) wysokość opłat (cen) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w pkt 1. 

§ 2.1. Ustala się następujące rodzaje usług dodatkowych oraz wysokość opłat za ich świadczenie: 

1) wysokość ceny za przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne ponad 

przyjęty limit i ich zagospodarowanie wynosić będzie 0,51 zł brutto za 1 kg odpadów dostarczonych do 

PSZOK; 

2) wysokość ceny za przyjęcie zużytych opon ponad przyjęty limit i ich zagospodarowanie, wynosić będzie 0,51 

zł brutto za 1 kg odpadów dostarczonych do PSZOK; 

3) wysokość ceny za przyjęcie odpadów wielkogabarytowych ponad przyjęty limit, wynosić będzie 0,99 zł brutto 

za 1 kg odpadów dostarczonych do PSZOK. 

2. Usługi, opisane w ust. 1 obejmują koszty przyjęcia odpadów Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) oraz ich zagospodarowania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy może określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także sposób 

ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. art. 3a ww. ustawy pozwala na ograniczenie ilości przyjmowania 

przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) trzech frakcji odpadów komunalnych: 

zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady 

komunalne.  

Limity odpadów przyjmowanych w PSZOK określa uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Limitowanie odpadów w PSZOK tj. zużyte opony, odpady 

wielkogabarytowe czy odpady budowlane i rozbiórkowe spowodowane jest wysokimi kosztami zagospodarowania 

tych odpadów.    

Wysokość cen za przyjęcie nadwyżki odpadów w PSZOK wynika z jednostkowych cen za odbiór  

i zagospodarowanie ww. frakcji odpadów komunalnych, odbieranych przez firmę wyłonioną w przetargu. Z uwagi 

na to, że gmina nie może zarabiać na odpadach przyjmowanych w PSZOK ceny określone w uchwale stanowią 

realny koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów i wynikają z obowiązujących stawek. 
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