
UCHWAŁA NR XXXII/308/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 stycznia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.)  w zw. 
z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), 
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) – 30,00 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)  - 12,00 zł;
7) rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 (kod 

10 09 08) – 20,00 zł;
8) wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce 

termicznej) (kod 10 12 08) – 20,00 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 3-8 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 Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Rabowicach na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
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§ 2. 

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Traci moc 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.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z

2016 r. poz. 1987) 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. Kalkulacja cen za

składowanie odpadów jest związana z koniecznością gromadzenia środków niezbędnych

do rekultywacji składowiska. Do ceny składowania 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), w

wysokości obowiązującej dla danego roku kalendarzowego.

Odpady przeznaczone do odzysku wykorzystywane są do procesów

technologicznych na terenie składowiska takich jak: wykonywania warstw izolacyjnych

oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych. Cena tych odpadów podyktowana jest

tym, iż składowisko dysponuje odpowiednią ilością zmagazynowanego materiału tego

typu.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) oraz art.

137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.)

koniecznym było podjęcie rzeczonej uchwały.
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