
UCHWAŁA NR XIV/123/2015
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 6r. ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399), Rada Gminy Ustronie

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych uiszczać będą za:

1) zwiększenie częstotliwości wywozu poza harmonogramem, przy czym:

a) za jednorazowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemniku 
lub worku o pojemności:

- 120l - 15 zł

- 240l - 30 zł

b) za jednorazowy odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemniku  lub worku o 
pojemności:

- 120l – 8 zł

- 240l - 16 zł

c) za jednorazowy odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) zebranych w pojemniku lub worku o pojemności 
120l – 3 zł, przy czym jednorazowo odbierane będzie maksymalnie 3 worki

d) za odbiór odpadów gabarytowych sprzed posesji w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru tych 
odpadów określonym w odrębnej uchwale – 50 zł

§ 2. 1. Zgłoszenie dodatkowego odbioru, o którym mowa w §1. odbywać się może maksymalnie  raz na 
miesiąc.

2. Zgłoszenie dodatkowego odbioru, o którym mowa w §1. odbywa się na podstawie wniosku właściciela 
nieruchomości złożonego w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.

3. Odbiór odpadów, o których mowa w §1. odbywać się będzie:

1) W zabudowie jednorodzinnej, wielolokalowej i nieruchomości niezamieszkałej – pod warunkiem ich 
wystawienia przed nieruchomość lub w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy 
bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości;

2) W zabudowie wielokalowej (zamieszkałych przez co najmniej 20 mieszkańców) – pod warunkiem ich 
wystawienia w osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów.

4. Termin wykonania świadczenia usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, określany jest we wniosku, o którym mowa w §2.2.
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§ 3. 1. Indywidualne terminy wywozu o częstotliwości innej aniżeli zawarte w §7. uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczące zwiększenia częstotliwości odpadów w okresie miesięcznym, 
będą realizowane za dodatkową opłatą poprzedzoną złożeniem stosownej deklaracji, stanowiącej załącznik do 
Uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Stawka opłaty za indywidualne terminy wywozu, o których mowa w §3.1. liczone będą jako iloczyn stawki 
opłaty, o której mowa w uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności i zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów. Indywidualne terminy częstotliwości realizowane będą 
w okresie miesięcznym, przy maksymalnej częstotliwości odbioru odpadów do 5 razy w tygodniu.

§ 4. 1. Opłata za usługi dodatkowe, o których mowa w §1. wnoszona będzie z góry, przelewem na konto 
Urzędu Gminy Ustronie Morskie 28 8562 0007 0040 0914 2000 0590.

2. Termin płatności za usługę wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Bernadeta Borkowska
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Załącznik do uchwały nr ………………/2015 

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia …………… 

W sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

  

Nr wniosku ………………………………………… 

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWA USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ                       
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI                        

ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW 
Podstawa prawna: Uchwała Nr   …………../2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia …………… w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi. 

Miejsce zgłoszenia: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 

A. Rodzaj dodatkowej usługi 

A.1. 
Jednorazowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemniku  lub worku 120l  

 

Ilość zgłaszanych do odbioru pojemników lub worków 
  

 
………………………………………………………….. 

 

Data odbioru 
 

 
………………………………………………………….. 

A.2. 
Jednorazowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemniku  lub worku 240l  

 

Ilość zgłaszanych do odbioru pojemników lub worków 
  

 
………………………………………………………….. 

 

Data odbioru 
 

 
………………………………………………………….. 

A.3. 
        Jednorazowy odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemniku  lub worku 120l  
 

Ilość zgłaszanych do odbioru pojemników lub worków 
  

 
………………………………………………………….. 

 

Data odbioru 
 

 
………………………………………………………….. 

A.4. 
        Jednorazowy odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemniku  lub worku 240l  
 

Ilość zgłaszanych do odbioru pojemników lub worków 
  

 
………………………………………………………….. 

 

Data odbioru 
 

 
………………………………………………………….. 

A.5. 
        Jednorazowy odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) zebranych w pojemniku lub worku o pojemności  120l 
 

Ilość zgłaszanych do odbioru pojemników lub worków 
  

 
………………………………………………………….. 

 

Data odbioru 
 

 
………………………………………………………….. 

A.6. 
        Jednorazowy odbiór sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych 
 

Data odbioru 
 

 
………………………………………………………….. 

B. Dane zgłaszającego zapotrzebowanie na dodatkową usługę 

B.1.Imię  
……………………………………………………………… 

B.2.Nazwisko  
……………………………………………………………… 

B.3.Nazwa firmy  
…………………………………………………………………………………………………………………. 

B.4.PESEL/NIP  
……………………………………………………………… 

B.5.Telefon kontaktowy  
……………………………………………………………… 
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B.6. Adres zamieszkania lub adres siedziby 

a) Miejscowość  
……………………………………………………………… 

b) Kod pocztowy  
……………………………………………………………… 

c) Poczta  
……………………………………………………………… 

d) Ulica  
……………………………………………………………… 

e) Nr domu  
…………………………… 

Nr lokalu …………………………… 

B.7. Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie 

a) Miejscowość  
……………………………………………………………… 

a) Ulica  
……………………………………………………………… 

a) Nr domu  
…………………………… 

Nr lokalu …………………………… 

C. Kwota do zapłaty 

 
Rodzaj usługi 

Liczba 
zgłoszonych 
pojemników, 

worków 

    Stawka za wykonanie usługi Wartość 

A.1.Jednorazowy odbiór niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 
zebranych w pojemniku  lub worku 120l 

   
zł 

A.2.Jednorazowy odbiór niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 
zebranych w pojemniku  lub worku 240l 

   
zł 

A.3.Jednorazowy odbiór selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych                            
w pojemniku  lub worku 120l 

   
zł 

A.4.Jednorazowy odbiór selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych                            
w pojemniku  lub worku 240l 

   
zł 

A.5.Jednorazowy odbiór odpadów zielonych 
(trawa i liście) zebranych w pojemniku                               
lub worku o pojemności  120l 

   
zł 

A.6.Jednorazowy odbiór sprzed posesji 
odpadów wielkogabarytowych 

1   
zł 

 
Razem do zapłaty 

 

 
zł 

D. Podpis zgłaszającego zapotrzebowanie na usługę dodatkową 
 

Miejscowość 
 

 

 
Data 
 

                           -                                   -  

……………         ………………        …………….. 
     dzień                         miesiąc                         rok 

 

Oświadczam, że płatność zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie: 28 8562 0007 0040 0914 2000 0590. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zgłoszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

                                                                                                                   (czytelny podpis) 



UZASADNIENIE

W związku z zapisem art. 6r. ust. 4. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, 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, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
Dodatkowo w związku z zainteresowaniem właścicieli nieruchomości wskazanymi w niniejszej uchwale
usługami dodatkowymi, należało uwzględnić powyższe świadczenia.
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