DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 8 grudnia 2017 r.
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UCHWAŁA NR XLI-412-17
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),
Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów:
1) podstawienie i odbiór pojemnika na odpady komunalne zmieszane, w przypadku wystąpienia krótkotrwałej
konieczności zagospodarowania większej ilości odpadów ponad ilości zgromadzone w pojemnikach
będących w posiadaniu właściciela nieruchomości służących do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych;
2) podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wraz
z transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości
przekraczającej limity ustalone w odrębnej uchwale – dotyczy odpadów odbieranych z terenu
nieruchomości lub dostarczonych przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
4) odbiór i transport odpadów zielonych z terenu nieruchomości w ilości przekraczającej limity ustalone
w odrębnej uchwale wraz z transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) odbiór odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem odbioru odpadów wraz z transportem
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) dodatkowy dzień postoju pojemnika lub kontenera, wykraczający poza dopuszczalny okres, o którym
mowa w § 3 ust. 2.
2. Za dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady wymienione w § 1 oraz za ich zagospodarowanie
odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wskazany przez Gminę.
§ 2. 1. Zapotrzebowanie na usługi, o których mowa w § 1, należy zgłosić do Urzędu Miejskiego
w Andrychowie w formie wniosku; wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nie później niż:
– 6 dni roboczych przed terminem odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu (dotyczy odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych),
– 14 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru odpadów (w przypadku odbioru spod
nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych),
- w planowanym dniu dostarczenia przez właściciela nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
do punktu selektywnego zbierania odpadów,
- 2 dni robocze przed planowanym dodatkowym terminem postoju pojemnika lub kontenera.
§ 3. 1. Realizacja usługi dodatkowej następuje:
a) w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych – w terminie wynikającym
z obowiązującego w danym okresie harmonogramu odbioru, odpowiednio zmieszanych odpadów
komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji;
b) w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych – w terminie uzgodnionym
indywidualnie z właścicielem nieruchomości,
c) w przypadku dodatkowego postoju pojemnika lub kontenera - w terminie uzgodnionym indywidualnie
z właścicielem nieruchomości.
2. Pojemniki na odpady zmieszane podstawiane są na okres maksymalnie 3 dni roboczych przed terminem
realizacji usługi, natomiast pojemniki lub kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe na okres
maksymalnie 7 dni roboczych przed terminem realizacji usługi.
§ 4. 1. Odpady zielone winny być gromadzone w workach o pojemności 120 l w kolorze brązowym
oznaczonych napisem „bio-odpady zielone”.
2. Worki wydawane będą w Biurze Obsługi Klienta zorganizowanym przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady, koszt worka zawarty jest w cenie realizacji usługi.
§ 5. Określa się następujące ceny dodatkowych usług, wymienionych w § 1:
Lp.
1

2.

3.

4.
5.
6.

Rodzaj usługi
Podstawienie i odbiór pojemnika na odpady komunalne zmieszane 1):
- o pojemności 240 l
- o pojemności 1 100 l
Podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wraz z transportem do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
- o pojemności 4 m 3
- o pojemności 7 m 3
Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne, w ilości przekraczających limity ustalone
w odrębnej uchwale - dotyczy odpadów odbieranych z terenu nieruchomości lub
dostarczonych przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
Odbiór i transport odpadów zielonych z terenu nieruchomości w ilości
przekraczającej limity ustalone w odrębnej uchwale wraz z transportem do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem odbioru
odpadów wraz z transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
Dodatkowy dzień postoju pojemnika lub kontenera

Cena jednostkowa
40,00 zł za szt
100,00 zł za szt

130,00 zł za szt
140,00 zł za szt
230,00 zł za Mg

9,00 zł za worek
280,00 zł za Mg
20,00 zł za dzień

1) w przypadku wystąpienia krótkotrwałej konieczności zagospodarowania większej ilości odpadów ponad
ilości zgromadzone w pojemnikach będących w posiadaniu właściciela nieruchomości służących do
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
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§ 6. Należność za usługi określone w § 1 właściciel nieruchomości uiszcza w terminie 7 dni od dnia
przekazania przez Urząd Miejski w Andrychowie noty określającej jej wysokość, w kasie Urzędu Miejskiego
w Andrychowie lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego z zastrzeżeniem, że należność za
zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz odbiór
odpadów wielkogabarytowych naliczana będzie na podstawie dowodu ważenia wystawionego przez
przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wg cen określonych
w § 5.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik do Uchwały nr XLI-412-17
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 listopada 2017r.

WNIOSEK O WYKONANIE USŁUGI DODATKOWEJ
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Andrychów
(właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach)
Miejsce składania: Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów
Organ właściwy do przyjęcia wniosku: Burmistrz Andrychowa
A. SKŁADAJĄCY WNIOSEK - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA
NAJEMCA, DZIERŻAWCA
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (określić jaki - np. spadkobierca) ..............................
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY
PESEL (dot. osób fizycznych)

NIP (dot. pozostałych składających deklarację)

B 1. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY* SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

E-mail**

Poczta:

Telefon **:

B 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (podać jeżeli jest inny niż zamieszkania/siedziby)
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW, NA KTÓREJ MA BYĆ WYKONANA USŁUGA
DODATKOWA
Nazwa miejscowości:
Nazwa ulicy:

Nr budynku:

numer działki (wypełnić w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości )
D. RODZAJ WNIOSKOWANEJ USŁUGI DODATKOWEJ

1. CENA
JEDNOSTKOWA

2. ILOŚĆ

3. ŁĄCZNA
CENA w zł
(iloczyn ceny
wskazanej w
pozycji 1. i
liczby z
pozycji 2.)

a) Podstawienie i odbiór pojemnika o pojemności 240 l na odpady
komunalne zmieszane
b) Podstawienie i odbiór pojemnika o pojemności 1100 l na odpady
komunalne zmieszane

40,00 zł za szt.

3.1

100,00 zł za szt.

3.2
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c) Podstawienie i odbiór kontenera o pojemności 4 m 3 na odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wraz z
transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
d) Podstawienie i odbiór kontenera o pojemności 7 m3 na odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wraz z
transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
e) Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne , w ilości przekraczających limity
ustalone w odrębnej uchwale -dotyczy odpadów odbieranych z
terenu nieruchomości lub dostarczonych przez właściciela
nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych) 1)
f) Odbiór i transport odpadów zielonych z terenu nieruchomości w
ilości przekraczającej limity ustalone w odrębnej uchwale wraz z
transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
g) Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym
terminem odbioru odpadów wraz z transportem do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1)
h.) Dodatkowy dzień postoju pojemnika lub kontenera
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130,00 zł za szt.

3.3

140,00 zł za szt.

3.4

230,00 zł za Mg

3.5

9,00 zł za worek

3.6

280,00 zł za Mg

3.7

20,00 zł za dzień

3.8

SUMA z pozycji
3.1-3.8:
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej
składającego*

F. ADNOTACJE ORGANU

* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe

Objaśnienia:
1)

Podana w części D pkt. e) i g) ilość odpadów jest wartością szacunkową - należność za zagospodarowanie odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych naliczana będzie
na podstawie kwitu wagowego wystawionego przez przedsiębiorcę świadczącego punkt selektywnego zbierania odpadów wg
cen jednostkowych

Pouczenie:

Wniosek o wykonanie usługi dodatkowej należy złożyć nie później niż:
– 6 dni roboczych przed terminem odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu (dotyczy odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych),
– 14 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru odpadów (w przypadku odbioru spod
nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych),
- w planowanym dniu dostarczenia przez właściciela nieruchomości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- 2 dni robocze przed planowanym dodatkowym terminem postoju pojemnika lub kontenera.

