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Poz. 6003
UCHWAŁA NR XXXII/195/20
RADY GMINY REWAL
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U . z 2020 r. poz. 713 ze zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),
Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Rewal w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Rewal i wysokości cen za świadczenie poszczególnych usług, przedstawionych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane są na pisemne zgłoszenie właściciela nieruchomości.
2. Zgłoszenie składane jest w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ceny podane w załączniku, o którym mowa w § 1 są cenami brutto.
2. Opłatę za usługi, o których mowa w § 1 należy uiścić z góry przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Rewalu. Dokument potwierdzający przelew załącza się do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/80/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie dodatkowych usług
w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r.
poz. 4012) oraz uchwała nr XLII/231/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Rewal Nr XVIII/80/15 (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 956).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Rewal
Wanda Szukała- Błachuta
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/194/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi.

RODZAJE DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ NA RZECZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ CEN ZA ICH ŚWIADCZENIE

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

RODZAJ USŁUGI
Usługa najmu dodatkowego/-ych pojemnika/-ów na odpady komunalne (obok pojemnika/ów udostępnionych przez Gminę w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi), za uiszczeniem czynszu najmu:
a) za pojemnik 120 l
b) za pojemnik 240 l
c) za pojemnik 1100 l
Jednorazowy odbiór poza harmonogramem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych zebranych w pojemnikach lub workach o pojemności:
a) 60 l
b) 120 l
c) 240 l
d) 1 100 l
Jednorazowy odbiór poza harmonogramem selektywnie zebranych odpadów komunalnych
takich jak: tektura i papier, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,
opakowania szklane, zebranych w pojemnikach lub workach o pojemności:
a) 60 l
b) 120 l
c) 240 l
d) 1 100 l
Usługa dodatkowego odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
poza harmonogramem (transport zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości), dla
właścicieli nieruchomości rozliczających się tzw. „systemem wodnym’.
Usługa odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych takich jak: tektura i papier,
metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania szklane poza
harmonogramem dla właścicieli nieruchomości rozliczających się tzw. systemem wodnym
zebranych w pojemnikach lub workach o pojemności:
a) 60 l
b) 120 l
c) 240 l
d) 1 100 l
Usługa odbioru (wraz z podstawieniem pojemnika) odpadów:
a) budowlanych i rozbiórkowych
b) zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne bezpośrednio z terenu nieruchomości.
Usługa odbioru poza harmonogramem bioodpadów w podziale na:
a) odpady zielone zebrane w worki o pojemności 120 l
b) odpady kuchenne zebrane w pojemnik o pojemności 120 l
Usługa odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z terenu nieruchomości

CENA

18,45 zł/miesiąc
36,90 zł/miesiąc
61,50 zł/miesiąc

18,00 zł/worek
30,00 zł/pojemnik
55,00 zł/pojemnik
210,00 zł/pojemnik

5,00 zł/worek
10,00 zł/pojemnik
15,00 zł/pojemnik
40,00 zł/pojemnik

180,00 zł/ jednorazową
usługę

18,00 zł/worek
20,00 zł/pojemnik
30,00 zł/pojemnik
70,00 zł/pojemnik
130,00 zł/Mg
130,00 zł/Mg

5,00 zł/worek
15,00 zł/ pojemnik
130,00 zł/Mg
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/194/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, świadczonych przez gminę oraz wysokości cen za te usługi.

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
Uchwała Rady Gminy w Rewalu w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów

Podstawa prawna:

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Miejsce zgłoszenia:

A.

RODZAJ DODATKOWEJ USŁUGI ZGŁASZANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

A.1. Usługa najmu dodatkowych pojemników
A.2. Jednorazowy odbiór poza harmonogramem worków/pojemników z niesegregowanymi odpadami komunalnymi
A.3. Jednorazowy odbiór poza harmonogramem worków/pojemników z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi
A.4. Odbiór i zagospodarowanie:
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
mebli i odpadów wielkogabarytowych.
A.5. Jednorazowa usługa odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów , parków i cmentarzy.
B. DANE ZGŁASZAJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIE NA DODATKOWĄ USŁUGĘ
B.1. Imię:

B.2. Nazwisko:

B.3. Pełna nazwa w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych:

B.4. Nip:

B.6. Telefon kontaktowy:

B.7. Adres zamieszkania lub adres siedziby:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

B.5. Pesel:
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Poczta:
Ulica:
Nr domu i lokalu:
B.8. Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:

C.

KWOTA DO ZAPŁATY
Liczba

Rodzaj usługi
Usługa najmu dodatkowego/-ych
komunalne o pojemności:

pojemnika/-ów

pojemników
na

Ilość
miesięcy

Wartość
Stawka

[zł]

odpady

120 l
240 l
1100 l
Jednorazowy
odbiór
poza
harmonogramem
zmieszanych
(segregowanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach
lub workach o pojemności :

Ilość

Stawka za usługę

Wartość [zł]

Ilość

Stawka za usługę

Wartość [zł]

60 l
120 l
240 l
1100 l
Jednorazowy odbiór poza harmonogramem selektywnie zebranych
odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach lub workach o
pojemności :
60 l
120 l
240 l
1100 l
Usługa dodatkowego odbioru niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych poza harmonogramem dla właścicieli
nieruchomości rozliczających się tzw. systemem wodnym.
Odbiór i zagospodarowanie :
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Mg)
zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Mg)
mebli i odpadów wielkogabarytowych (Mg)
odpadów zielonych z ogrodów i parków (Mg)
Jednorazowa usługa odbioru poza harmonogramem bioodpadów w
podziale na:
odpady zielone zebrane w worki o pojemności 120 l
odpady kuchenne zebrane w pojemnik o pojemności 120 l

RAZEM:
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PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGĘ DODATKOWĄ

Miejscowość:
Data:
Oświadczam, że płatność za usługę została dokonana z góry na rachunek bankowy 33 9376 0001 2002 0010 5242 0013
– w załączeniu przedkładam potwierdzenie zapłaty.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zgłoszeniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Czytelny Podpis:
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