UCHWAŁA NR 354/XLI/2017
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 23 listopada 2017 r.
W sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), Rada Miejska w Myślenicach uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwała określa rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice oraz wysokość
cen za świadczenie poszczególnych rodzajów usług.
§ 2.
Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokość
cen za te usługi określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Wykupienie dodatkowych usług, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały następuje na pisemny wniosek
właściciela nieruchomości.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 zostanie określony w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
§ 4.
Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc uchwała Nr 182/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą
obowiązywania od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz
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RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW ORAZ WYSOKOŚĆ CEN ZA TE USŁUGI.
L.p.

Cena jednostkowa
netto:

Rodzaj usługi

1.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,11 m³ na popiół niezanieczyszczony innymi frakcjami.

19,00 zł

2.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m³ na odpady ulegające biodegradacji niezanieczyszczone innymi frakcjami
na terenie miasta.

30,00 zł

3.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m³ na odpady ulegające biodegradacji niezanieczyszczone innymi frakcjami
na terenie gminy.

45,00 zł

4.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,24 m³ na odpady ulegające biodegradacji niezanieczyszczone innymi frakcjami
na terenie miasta.

60,00 zł

5.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,24 m³ na odpady ulegające biodegradacji niezanieczyszczone innymi frakcjami
na terenie gminy.

90,00 zł

6.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,12 m³ na odpady pozostałe (zmieszane) na terenie miasta.

40,00 zł

7.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,12 m³ na odpady pozostałe (zmieszane) na terenie gminy.

45,00 zł

8.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,24 m³ na odpady pozostałe (zmieszane) na terenie miasta.

80,00 zł

9.

Opróżnienie pojemnika o pojemności 0,24 m³ na odpady pozostałe (zmieszane) na terenie gminy.

90,00 zł

10.

Mycie pojemnika o pojemności 0,08 m³ – 0,12 m³ na terenie miasta.

25,00 zł

11.

Mycie pojemnika o pojemności 0,08 m³ – 0,12 m³ na terenie gminy.

30,00 zł

12.

Mycie pojemnika o pojemności 0,24 m³ na terenie miasta.

40,00 zł

13.

Mycie pojemnika o pojemności 0,24 m³ na terenie gminy.

45,00 zł

14.

Mycie pojemnika o pojemności 1,1 m³ na terenie miasta.

70,00 zł

15.

Mycie pojemnika o pojemności 1,1 m³ na terenie gminy.

80,00 zł

16.

Odbiór worka żółtego o pojemności 0,12 m³ na metale i tworzywa sztuczne powyżej limitu określonego w przepisach
odrębnych.1)

2,00 zł

17.

Odbiór worka niebieskiego o pojemności 0,12 m³ na papier powyżej limitu określonego w przepisach odrębnych. 1)

2,00 zł

18.

Odbiór worka zielonego o pojemności 0,08 m³ na szkło powyżej limitu określonego w przepisach odrębnych.

1)

2,00 zł

19.

Odbiór worka czarnego o pojemności 0,12 m³ na odpady zielone powyżej limitu określonego w przepisach odrębnych.

20.

Transport pojemnika/worka z nieruchomości do miejsca postoju samochodu specjalistycznego i odstawienie
opróżnionego pojemnika na posesję.

21.

Wynajęcie kontenera na odpady remontowo – budowlane na terenie miasta.

22.

Wynajęcie kontenera na odpady remontowo – budowlane na terenie gminy.

23.

Odbiór zmieszanych odpadów remontowo – budowlanych powyżej limitu określonego w przepisach odrębnych.

1)

3,50 zł
do 15 m – 4,50 zł
0,30 zł za każdy
następny metr
200,00 zł
250,00 zł

1)

0,25 zł/kg

1)

Dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UWAGI:
Cena z poz. 1 zawiera wyposażenie nieruchomości w pojemnik SM-110 oraz dzierżawę pojemnika na czas realizacji zlecenia.
Odbiór odpadów, o których mowa w poz. 1, 16, 17, 18 i 19 odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od
mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.
Odbiór odpadów, o których mowa w poz. od 2 do 9 odbywa się zgodnie z harmonogramem świadczenia usług dodatkowych w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
Usługi z poz. od 10 do 15 realizowane będą następnego dnia po opróżnieniu pojemnika.
Usługi z poz. od 21 do 22 realizowane będą w terminach uzgodnionych pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Gminą Myślenice.
Płatność za usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Myślenice uiszcza się w terminie do 21 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym usługa została wykonana.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 354/XLI/2017
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 23 listopada 2017 r.
Zmiana Uchwały Nr 182/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest spowodowana
koniecznością zaktualizowania przepisów prawa lokalnego.
W dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Przedmiotowe rozporządzenie określa m.in, iż frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach/workach koloru niebieskiego
oznaczonych napisem „Papier”.
Gminy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych ujednoliconych zasad segregacji odpadów komunalnych.
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