RADA GMINY

UCHWALA Nr VII/50/19

WŁOCłAWEK

RADY GMINY WLOCLA WEK
z dnia 20

w sprawie zmiany

przez

Gminę

uchwały

Włocławek

nieruchomości

łutego

okreśLenia

w sprawie

2019 r.

rodzajów dodatkowych

usług świadczonych

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicie li

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 40 u.s"/.1 , art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o

samorządzie

arf. 6r ust. 4

gminnym ( Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz
września

ustawy z dnia l 3

l 996 r. o utrzymaniu

czystości

i porządku

w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454, 1629)

Rada Gminy

Włocławek uchwała,

§ l. W uchwale
w sprawie
w

następuje:

r :XXIX/221117 Rady Gminy

określenia

zakresie

co

rodzajów dodatkowych

odbi erani a

odpadów

Włocławek

usług świadczonych

komunalnych

i zagospodarowania tych odpadów oraz

z dnia 23 li stopada 2017 r.

wysokości

od

cen za te

przez

Gminę Włocławek

właścicieli

usługi

nieruchomo ści

( Dz.Urz. Województwa

Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r. poz. 4877) w § 2 ust. l pkt 4 i pkt 5 otrzymują brzmienie:
" 4) 13,00

zł

za

zwiększoną częstotli wość

z odpadami komunalnymi
5) 28,00

zł

za

pochodzącymi

odbioru worków, pojemników i kontenerów

z selektywnej zbiórki odpadów;

zwiększo ną częstotliwość

odbioru pojemników i kontenerów z odpadami

komunalnymi niesegregowanymi."

§ 2. Wykonanie

§ 3.

Uchwała

Urzędowym

uchwał y

powierza

wchodzi w

życie

się

po

Wójtowi Gminy

upływie

Włocławek.

14 dni od dnia

Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

ogłoszenia

w Dzienniku

Uzasadnienie:
września

Ustawodawca w art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13
czystości

porządku

i

stanowiącej

w

w gminach

umożliwił

zakresie

odbierania

odpadów

i zagospodarowania tych odpadów oraz
Uchwałą

w sprawie
w

zakresie

komunalnych
wysokość

rodzajów dodatkowych

odbierania

odpadów

i zagospodarowania tych odpadów oraz

wysokości

Gminę Włocławek

przez

właścicieli nieruchomości

l) odbiór odpadów

nieruchomośc i

z dnia 23 listopada 2017 r.
przez

właścicieli

od

usługi

cen za te

Gminę Włocławek

określono

nieruchomości

( Dz.Urz. Województwa

rodzaje dodatkowych

usług

biodegradacji w punkcie selektywnego zbierania odpadów

szczególności:

pochodzących

pielęgnacji zieleńców,

szkołach

gminę

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

komunalnych , a w

zdrowia,

przez

i zagospodarowania tych odpadów, takich jak:

ulegających

z

uchwały

usługi.

usług świadczonych

Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r. poz. 4877)
świadczonych

właścicieli

Włocławek

komunalnych

w drodze

usług świadczonych

od

cen za te

r X:XIX/221/17 Rady Gminy

określenia

określenie ,

radzie gminy

akt prawa miejscowego, rodzajów dodatkowych

1996 r. o utrzymaniu

wyjątkiem

odpadów zielonych (z

odpadów zielonych
ośrodkach

parków, ogrodów przy fim1ach.

itp., boisk, placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych,

placów zabaw, cmentarzy, pasów zieleni przy ulicach oraz innych otwartych terenów
publicznych) oraz

iru1c odpady

nadające się

do kompostowania (biodegradowalnc)

w ilości przekraczającej 0,5 m3 w roku kalendarzowym, przypadającej na właściciela
nieruchomości;

2) odbiór

zużytych

powyżej

opon w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w

4 szt. w roku, przypadającej na

ilości

właściciela nieruchomości ;

3) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w ilości
na właściciela
4)

komunalnymi

ponad

m3 w roku przypadającej

nieruchomości,

odbioru worków, pojemników i kontenerów z odpadami

częstotliwość

właściciela nieruchomości

określoną

w ramach uiszczanej

opłaty

za gospodarowanie odpadami na pisemny wniosek

skierowany do

Urzędu

Gminy

przez

właściciela

Włocławek.

Z informacji , z dnia 14 lutego 2019 r. , przedstawionej przez
siedzibą

Przedsiębiorstwo

we

Włocławku ,

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli

Gospodarki Komunalnej " SANlKO" Sp. z o.o. z
usługi

0,5

nieruchomości ;

zwiększona częstotliwość

r

przekraczającej

i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy

Włocławek

wynika,

które

świadczy

nieruchomości
że

w 2019 r.

planowany jest wzrost cen ze względu na zmianę stawek za przyjmowanie odpadów do
Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu oraz wzrost kosztów
odbioru odpadów. Na podstawie przesłanej przez "SANIKO" informacji przyjęto, że ceny
usług będą kształtowały się

- 13,00

zł

za odpady

w

wysokości:

pochodzące

z selektywnej zbiorki;

- 28,00 zł za odpady niesegregowane - co uzasadnia podniesienie cen określon ych
w paragrafie 2

w punktach 4 i 5 zmienianej

uchwały.
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