
UCHWAŁA NR XXII/173/13
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 
675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, 
poz. 887, Dz.U. z 2012r., poz. 567) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 20  12r., poz. 391 i 951, z 2013r. Nr 21, 228),  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się, że dodatkową usługą świadczoną przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest podstawienie i odbiór 
kontenera na odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz zagospodarowanie tych 
odpadów. 

§ 2. Cena za wykonanie usługi wynosi: 

1) za podstawienie kontenera - 5,00zł za każdy dzień; 

2) za odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych - 140,00zł za 1m³ tego odpadu. 

§ 3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowej usługi właściciel nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy zgłasza na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bogusław Uziej

Id: FA09CBD2-62D1-421A-B08A-FA68EEBBC32F. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Dnia 1 stycznia 2012r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391 i 951, z 2013r., poz. 21, 228), której celem jest zmiana 
dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ww. ustawy 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 oraz wysokość cen za te usługi. 

Niniejsza uchwała daje możliwość rozszerzenia usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w ramach 
nowego systemu gospodarowania. Obejmuje ona postępowanie z odpadami budowlanymi z remontów 
prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomosci, na których zamieszkują mieszkańcy. 
Usługę tą wydzielono, ponieważ odpady budowlane powstają nieregularnie i rzadko, w związku z czym 
comiesięczne obciążanie mieszkańców kosztami przyszłego i niepewnego świadczenia jest niegospodarne. 
Ważne jest jednak, aby gmina świadczyła i rozwijała ten rodzaj usługi, gdyż zgodnie art. 3b ust. 1 pkt. 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , do 31 grudnia 2020r. gminy zobowiązane są osiągnąć 
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały. 

Id: FA09CBD2-62D1-421A-B08A-FA68EEBBC32F. Podpisany Strona 1




