
UCHWAŁA NR XLIX/313/20 

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 
z dnia 30 listopada 2020 r. 

 
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy 

z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 

Bogatynia w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 2 

 
1. Dodatkową usługą jest przyjęcie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilości 

przekraczającej limit odpadów określony w uchwale w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.  

2. Ustala się, iż wysokość ceny za usługi dodatkowe polegające na przyjmowaniu 

w PSZOK zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

o których mowa w§ 1, wynosi:  

1) 150,00zł brutto za każdą dodatkową tonę zużytych opon; 

2) 110,00zł za każdą dodatkową tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

ponad ilość określoną w odrębnej uchwale.  

3. Usługa nie obejmuje transportu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

 

 
§ 3 



 
1. Realizacja dodatkowych usług, o których mowa w §2 niniejszej uchwały 

następuje w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanym przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni.  

2. Realizacja dodatkowych usług następuje na pisemny wniosek właściciela 

nieruchomości. 

3. Zgłoszenia dodatkowej usługi należy dokonać w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych przed wjazdem w miejsce rozładunku 

odpadów.  

4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko zleceniodawcy; 

2) adres zamieszkania zleceniodawcy; 

3) adres nieruchomości, której dotyczy zlecenie; 

4) rodzaj odpadu. 

5. Po rozładowaniu i zważeniu dostarczonych ponad limit odpadów zostanie 

wystawiona faktura VAT. 

§ 4 

 

Traci moc Uchwała nr XL/311/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 lipca 

2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2016 r. 

poz. 3762)  

§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 
 

§ 6 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą 

obowiązywania od 01 stycznia 2021 r. 

 

 


