
UCHWAŁA NR XXXIV.281.2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 25 października 2021 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaj dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób jej 
świadczenia oraz wysokość cen za usługę. 

§ 2. Usługa dodatkowa obejmuje zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
dostarczanych do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiełpinie, ponad limit 
określony w §4 ust.2 uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXXIV.279.2021 z dnia 
25.10.2021 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 3. 1. Usługa dodatkowa świadczona będzie na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy 
dostarczą odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio do PSZOK w Kiełpinie i przekroczą limit, o którym 
mowa w §2, w związku z czym zobowiązani będą uiścić opłatę za usługę dodatkową. 

2. Właściciele nieruchomości korzystający z usługi dodatkowej rozliczani będą według cen: 

1) odpady o kodzie 17 01 01 – 0,45 zł/ kg, 

2) odpady o kodzie 17 01 03 – 0,63 zł/ kg, 

3) odpady o kodzie 17 09 04 – 1,24 zł/ kg. 

§ 4. 1. Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kiełpinie, przyjmując odpady 
budowlane i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej zobowiązana jest sporządzić dokument wagowy 
w trzech egzemplarzach, na którym zamieszczone będą dane niezbędne do wystawienia faktury. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany pokwitować odbiór dokumentu wagowego, co 
jest tożsame z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury, obsługa PSZOK przekazuje niniejszy egzemplarz 
niezwłocznie do Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 5. Należności za usługi dodatkowe wnoszone będą na wskazany rachunek bankowy, w terminie 14 dni od 
dnia wystawienia faktury przez Gminę Miejską Człuchów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
od 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jerzy Górny 
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Uzasadnienie 

Mając na względzie możliwości organizacyjne i techniczne Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
w Kiełpinie oraz zwiększającą się z każdym rokiem masę odpadów, która jest dostarczana do punktu, 
zachodzi konieczność ustanowienia limitu wagowego dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z taką 
decyzją wiąże się stworzenie rozwiązań, które pozwolą na pozbywanie się tych odpadów, jeżeli wytworzone 
będą ponad limit. Ustawodawca na tego typu rozwiązania przewidział w art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwość określenia dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę. Do kompetencji Rady należy określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 
oraz wysokość cen za te usługi. W związku z czym przedkłada się niniejszy projekt uchwały. 

Określono w nim ceny jednostkowe za jeden kilogram różnych odpadów, które składają się na odpady 
budowlane i rozbiórkowe. Przyjęto te rodzaje odpadów, które przyjmowane są przez PSZOK, na które 
jednocześnie prowadzący PSZOK posiada pozwolenie na zbieranie. 

Ceny zostały określone na podstawie ilości i kosztów z roku 2020, w którym to dostarczono: 

- 17 01 01 (odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) – 188,697 Mg, koszt 
gospodarowania wyniósł 86587,4zł brutto, 

- 17 01 03 ( odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) – 1,212Mg, koszt 
gospodarowania 761,07zł, 

- 17 09 04 ( zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 
170902, 170903) – 58,199 Mg, koszt gospodarowania 72 336,12zł. 

Proporcjonalnie ustalono koszt 1Mg każdego rodzaju odpadu i na tej podstawie zaproponowano ceny 
jednostkowe za kilogram odpadu każdego rodzaju z grupy budowlane i rozbiórkowe.
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