
UCHWAŁA NR XLIII/372/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu, odzyskowi 
lub zbieraniu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.), art. 273 ust. 1 pkt. 4, art. 

274 ust. 5 oraz art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.),  art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r., nr 49, poz. 356). 

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Wprowadza się następujące stawki cenowe za przyjęcie 1 Mg odpadów do składowania 

lub odzysku na składowisku, w zależności od rodzaju odpadu: 
1)odpady komunalne (odpady z grupy 20 katalogu odpadów) z wyłączeniem odpadów gleby 

i ziemi, w tym kamieni (kod 20 02 02) - 124,59 zł 
2)odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni 

ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (odpady z grupy 19 
katalogu odpadów), z wyłączeniem kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (kod 19 05 
03) oraz minerałów (kod 19 12 09) - 124,59 zł 

3)odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (odpady z grupy 17 katalogu odpadów) z wyłączeniem odpadów z betonu (kod 17 
01 01) oraz gruzu ceglanego (kod 17 01 02) - 15,60 zł 

4)minerały (np. piasek i kamienie) (kod 19 12 09) - 30 zł 
5)kompost nieodpowiadający wymaganiom (kod 19 05 03), gleba i ziemia, w tym kamienie 

(kod 20 02 02) - 15,60 zł 
6)odpady z betonu (kod 17 01 01) oraz gruz ceglany (kod 17 01 02) - 1,00 zł

2. Do ceny odpadów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-2 należy doliczyć jednostkową stawkę 
opłaty za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów oraz obowiązującą stawkę 
podatku VAT. Do ceny odpadów wymienionych w ust. 1 pkt. 3-6 należy doliczyć obowiązującą 
stawkę podatku VAT. 

3. Na składowisko przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w aktualnie 
obowiązującej decyzji pozwolenia zintegrowanego wydanej przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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§ 2. 
1. Wprowadza się następującą stawkę cenową za przyjęcie 1 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) podlegających zbieraniu na składowisku - 359,07 zł 
2. Do ceny odpadów wymienionych w ust. 1 należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku 

VAT.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XII/61/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2003 r. 
w sprawie: zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i gleby na 
Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Uchwała zostanie podana do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21) stawka cenowa za przyjęcie odpadów na składowisko powinna uwzględniać 
w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji oraz nadzoru, 
w tym monitoringu składowiska odpadów. Podwyższenie ceny za składowanie odpadów jest 
związane z koniecznością gromadzenia środków niezbędnych do rekultywacji składowiska. 
W wyniku przeprowadzenia analizy porównawczej stwierdzono, że ceny za przyjęcie 
odpadów na innych składowiskach w kraju są w przeważającej części dużo wyższe od cen 
obowiązujących na składowisku w Rabowicach. Na tej podstawie postanowiono podwyższyć 
stawkę cenową za składowanie odpadów komunalnych, odpadów z sortowni, oczyszczalni 
ścieków i stacji uzdatniania wody. Do ceny składowanych odpadów dolicza się stawkę opłaty 
za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt. 4, art. 274 ust. 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.), w wysokości obowiązującej  dla danego roku kalendarzowego. 

Zmianie uległa cena przyjęcia odpadów wykorzystywanych w procesach technologicznych 
na składowisku (ziemia, gruz mieszany, tłuczeń torowy, minerały). Odpady te są 
wykorzystywane jako surowiec do przesypek sanitarnych lub utwardzania dróg 
technologicznych na składowisku, dlatego obowiązuje dla nich niższa stawka niż dla 
odpadów, które podlegają składowaniu. Odpady gruzu ceglanego i betonowego 
postanowiono przyjmować za symboliczną złotówkę w związku z faktem, iż jest to odpad 
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania składowiska (utwardzanie dróg 
technologicznych). W latach ubiegłych Zakład ponosił koszty  związane z zakupem gruzu, 
gdyż masa odpadów dostarczana na składowisko nie pokrywała zapotrzebowania na ten 
materiał. Przewiduje się, że obniżenie opłat za gruz zachęci przedsiębiorców prowadzących 
prace rozbiórkowe na terenie Gminy oraz mieszkańców do przekazywania tego odpadu.  Do 
ceny przyjęcia odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku do celów technologicznych 
na składowisku nie dolicza się opłaty za korzystanie ze środowiska. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 5 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz. 622, z późn. zm.) gmina zobowiązana 
jest do ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz do zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
W związku z tym Zakład zamierza zbierać selektywnie i kierować do kompostowni odpady 
ulegające biodegradacji.

Id: 142E43B3-EF51-4D2C-883F-81165DED54D7. Podpisany Strona 1




