
UCHWAŁA NR XIII/123/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.) oraz art. 137 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady komunalne (odpady z grupy 20 katalogu odpadów) z wyłączeniem odpadów 
gleby i ziemi, w tym kamieni (kod 20 02 02), oraz  niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych (kod 20 03 01) - 124,59 zł”;

2) w § 1 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a) w brzmieniu:
„1a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) - 119,59 zł”;

3) w § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) odpady z betonu (kod 17 01 01) oraz gruz ceglany (kod 17 01 02) - 12,00 zł.”;

4) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na składowisko przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w aktualnie 
obowiązującej decyzji pozwolenia zintegrowanego wydanej przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego dla Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, dnia 23

lipca 2015 r., wystąpił z wnioskiem dotyczącym obniżenia stawki o 10,00 zł netto za

przyjęcie i zagospodarowanie 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych o kodzie 20 03 01.

Mając na uwadze dobro społeczne oraz wspólne wykonywanie zadań publicznych

w ramach Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

należy przychylić się do w/w wniosku i obniżyć stawkę o 5,00 zł netto za przyjęcie i

zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

Zmianie ulega również cena za przyjęcie odpadów betonu (kod 17 01 01) oraz

gruzu ceglanego (kod 17 01 02), jako że składowisko dysponuje odpowiednią ilością

zmagazynowanego materiału tego typu. Odpady te wykorzystywane są do procesów

technologicznych takich jak: wykonywanie warstw izolacyjnych oraz do budowy

tymczasowych dróg dojazdowych.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.)

oraz art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze

zm.) koniecznym było podjęcie rzeczonej uchwały.
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