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UCHWAŁA NR 276/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6r ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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.
§ 2. 1. Określa się, że Gmina Grodzisk Mazowiecki świadczy na rzecz właścicieli nieruchomości
i mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki dodatkowe usługi polegające na przyjmowaniu w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) od właścicieli nieruchomości
i mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki i następnie zagospodarowaniu następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
1) mebli i odpadów wielkogabarytowych
2) zużytych opon
3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
a) nie zawierających gruzu;
b) gruzu budowlanego.
- w ilościach ponad limit ustalony jako przyjmowany w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a określony w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów.
2. Ustala się, iż w zamian za usługi określone w ust. 1 Gmina Grodzisk Mazowiecki pobierać będzie
wynagrodzenie w oparciu o ceny:
1) za każdy 1 kg mebli i odpadów wielkogabarytowych – 2,0 zł
2) za każdą zużytą oponę (za wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych i maszyn) – 15 zł;
3) za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie zawierających gruzu – 1,2 zł;
4) za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących gruz budowlany –1,2 zł
3. Ceny wskazne w ust. 1 zawierają odpowiednią stawkę VAT
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4. PSZOK pobiera opłatę w oparciu o stawki określone w ust. 2 w momencie przyjęcia odpadów, po ich
wcześnijszym zmierzeniu lub zważeniu i podpisaniu stosownej umowy z właścicielem nieruchomości lub
mieszkańcem na przyjęcie i zagospodarowanie danego rodzaju odpadu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
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