
Projekt

z dnia  28 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVI.261.2018
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia  
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, 
poz. 2422), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Komprachcice świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela dodatkową opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na odbiorze dodatkowej ilości odpadów komunalnych 
zmieszanych.

§ 2. Ustala się, że ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - 
nie ujętymi w zbiórce selektywnej) wynoszą:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny:

a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l – 18,00 złotych brutto,

b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l – 21,50 złotych brutto,

c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l – 40,00 złotych brutto,

d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l – 85,00 złotych brutto;

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny:

a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l – 36,00 złotych brutto,

b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l – 43,00 złotych brutto,

c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l – 80,00 złotych brutto,

d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l – 170,00 złotych brutto.

§ 3. Zwiększenie objętości pojemnika możliwe jest tylko o jeden stopień w stosunku do objętości 
pojemnika jaka jest przewidziana dla danego gospodarstwa domowego zgodnie z § 3 uchwały Nr 
XXXVI.260.2018 Rady Gminy Komprachcice w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Ustala się, że cena za zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika z odpadami komunalnymi 
(zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynosi:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny: 3,00 złote brutto 
miesięcznie od osoby;

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny: 6,00 złotych brutto 
miesięcznie od osoby.
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§ 5. 1. Ustala się, że cena za wywóz worka z odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 15,50 złotych 
brutto.

2. Ustala się, że ceny za opróżnienie pojemnika z odpadami ulegającymi biodegradacji, wynoszą:

1) pojemnik 120 l -  16,50 złotych brutto;

2) pojemnik 240 l – 27,00 złotych brutto;

3) pojemnik 1100 l – 87,50 złotych brutto.

§ 6. Ustala się, że cena za opróżnienie pojemnika 120 l na papier wynosi: 14,00 zł.

§ 7. Usługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem wywozu 
odpadów, ustalonego pomiędzy Gminą Komprachcice, a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu 
przetargowym.

§ 8. Ustala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowywania tych odpadów, 
w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała Nr IV.15.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za 
te usługi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI.261.2018

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 30 maja 2018 r.

ULICA

ULICA

�    �    
nieokreślony

�    
określony - podać miesiąc i rok

�    �    
nieokreślony

�    
określony - podać miesiąc i rok

�    

�    

�    

�    

zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika 

ze 120l co 2 tygodnie na 240l co 2 tygodnie

od ………………………… od………......….. do ………...…....

(miesiąc i rok) (miesiąc i rok)              (miesiąc i rok)

�    nieokreślony          

od  ………………………                              

(miesiąc i rok)

�   określony - podać miesiąc                  

i rok od………......….. do ………...…....                  

(miesiąc i rok)     (miesiąc i rok)

dodatkowy wywóz pojemnika 80l ²˒³⁾

dodatkowy wywóz pojemnika 120l ²˒³⁾

dodatkowy wywóz pojemnika 240l ²˒³⁾

dodatkowy wywóz pojemnika 1100l ²˒³⁾

od………......….. do ………...…....

(miesiąc i rok)              (miesiąc i rok)

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika 

z 80l co 2 tygodnie na 120l co 2 tygodnie

od …………………………

(miesiąc i rok)

4. ADRES ZAMIESZKANIA/KORESPONDENCYJNY (nie wypełnia się jeśli taki sam jw.)

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) wpisać miesiąc(e)

POCZTA

5. RODZAJ USŁUGI DODATKOWEJ
Usługa

NR DOMU

Okres świadczenia usługi
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

NR LOKALU

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów¹⁾

Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, czarnym lub 

niebieskim kolorem.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice

NUMER TELEFONU

NR DOMU

2. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE
IMIĘ I NAZWISKO.

PESEL:

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY ZAMÓWIENIE
MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

1. Miejsce złożenia zamówienia:
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�    �    nieokreślony �    określony - podać miesiąc i rok

�    �    nieokreślony �    określony - podać miesiąc i rok

�    

�    �    nieokreślony �    określony - podać miesiąc i rok

�    �    nieokreślony �    określony - podać miesiąc i rok

Wyjaśnienia:

1) Złożenie zamówienia na dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

2) Koszt tego rodzaju usługi dodatkowej będzie naliczany wg ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika o danej objętości. Jeżeli w danym 

miesiącu, wg harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych, wywóz będzie miał miejsce 3-krotnie, to łączny koszt tego rodzaju usługi 

dodatkowej, za taki okres będzie wynosił: 3 x cena za dodatkowe opróżnienie pojemnika o danej objętości. Przy obliczaniu opłaty uwzględnia się 
datę złożenia zamówienia usługi dodatkowej

3) Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów, decyduje data wpływu do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6.

4) W trosce o ochronę Państwa danych osobowych Administrator przygotował regulamin zasad przetwarzania danych osobowych, w tym 

informację o przysługujących Państwu prawach. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Zakładzie oraz na stronie internetowej pod adresem 

http://bip.komprachcice.pl/3692/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-zgkim-w-komprachcicach.html

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE

………………………………………………………….

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

…………………………………………………………………………………….

odpady ulegające biodegradacji pojemnik 120l

odpady ulegające biodegradacji pojemnik 240l od ………………………… od………......….. do ………...…....

(miesiąc i rok) (miesiąc i rok)              (miesiąc i rok)

odpady ulegające biodegradacji pojemnik 1100l

od ………………………… od………......….. do ………...…....

(miesiąc i rok) (miesiąc i rok)              (miesiąc i rok)

Pojemnik 120l - papier

od ………………………… od………......….. do ………...…....

(miesiąc i rok) (miesiąc i rok)              (miesiąc i rok)

odpady ulegające biodegradacji worek 120l

od ………………………… od………......….. do ………...…....

(miesiąc i rok) (miesiąc i rok)              (miesiąc i rok)
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