Uchwała nr V/84/2019
Rady Miasta Sopotu
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm)

Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje:
§1
1. Gmina Miasta Sopotu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczyć będzie dodatkowe usługi polegające na:
1) wynajmowaniu pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
2) myciu, dezynfekcji oraz usuwaniu larw i robactwa z pojemników do zbierania
odpadów,
3) odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w workach lub kontenerach.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 w imieniu Gminy Miasta Sopotu świadczyć będzie samorządowy Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie zapotrzebowania na określony rodzaj usługi - informacja o godzinach pracy Biura na stronie internetowej www.zom.sopot.pl
§2
1.

Określa się czynsz netto za każdy rozpoczęty miesiąc za świadczenie usługi, o której
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) w wysokości zależnej od wielkości pojemnika:

L.p.

Wielkość pojemnika

czynsz netto zł

1

110 L

8,00

2

120 L

8,00

3

240 L

10,00

4

360 L

14,00

5

660 L

30,00

6

770 L

30,00

7

1100 L

30,00

8

Kontener KP-7

70,00

2.

3.

Określa się czynsz netto dla usługi krótszej niż miesiąc, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1)
w wysokości czynszu netto określonego w ust. 1.
Do cen netto określonych w ust.1 i ust. 2 niniejszej uchwały doliczany będzie podatek
VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
§3

1. Określa się jednorazową cenę netto za świadczenie usług, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 2 niniejszej uchwały w wysokości zależnej od wielkości pojemnika:

Objętość pojemników
(pojemność w litrach)

Mycie wewnętrzne
- cena netto
zł

Mycie weMycie wewnętrzne
Mycie wewnętrzne
wnętrzne
o znacznym stopniu zabruo znacznym stopniu
i zewnętrzne
dzenia plus mycie zewnętrzzabrudzenia
- cena netto
ne
- cena netto zł.
zł
- cena netto zł.

120-240

42,00

62,00

97,00

117,00

360

46,00

78,00

117,00

147,00

660-1100

72,00

122,00

182,00

232,00

2. Określa się dodatkową jednorazową cenę netto za usunięcie larw i robactwa z jednego
pojemnika przeznaczonego do mycia w wybranym wariancie w wysokości: 100,00 zł dla
pojemników o pojemności od 120 l do 360 l oraz 250,00 zł dla pojemników o pojemności
660 l – 1100 l.
3. Do cen netto określonych w ust. 1 doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
§4
1. Określa się jednorazową cenę netto za odbiór i zagospodarowanie komunalnych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej
uchwały w wysokości zależnej od pojemności worka lub kontenera:

L.p.

Wielkość worka / kontenera

Cena netto zł

1

Worek 1 m3

170,00

2

Worek 1,5 m3

220,00

3

Kontener 5 m3

550,00

2.

Do cen netto określonych w ust. 1 doliczany będzie podatek VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.

3.

W przypadku odbioru odpadów, których zagospodarowanie będzie wymagało szczególnej
procedury i podmiot wykonujący usługę zostanie obciążony przez odbiorcę odpadów
dodatkową opłatą, zlecający wykonanie usługi odbioru worka lub kontenera, zobowiązany
będzie uiścić tą dodatkową opłatę.
§5

Traci moc: uchwała nr XXIV/463/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości
cen za te usługi (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 6 listopada 2017r. poz.
4161)
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może
określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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.
W proponowanej uchwale ceny usług określone w § 2 ust. 1 - za wynajmowanie pojemników
na odpady komunalne- pozostają w niezmienionym poziomie w stosunku do ceny określonej w
uchwale Rady Miasta nr XXXIV/463/2017. Dodano zapis w ust. 2 określający wysokość opłaty
za wynajmowanie pojemników na odpady komunalne na okres krótszy niż miesiąc (imprezy
okolicznościowe).
Ponadto zmieniono zakres i cenę usługi mycia pojemników na odpady komunalne w sposób,
jak pokazano w tabeli poniżej:

pojemność
pojemników w lilp trach
80-240
1
360
2
3 660-1100
-

mycie wewnętrzne cena nowa/
obecna netto
42zł/28 zł
46 zł/37 zł
72 zł/46 zł

mycie wewnętrzne i zewnętrznecena nowa/obecna netto
62 zł/49 zł
78 zł/61 zł
122 zł/85 zł

mycie wewnętrzne o
znacznym stopniu zabrudzenia - cena
nowa/obecna netto
97 zł/94 zł
117 zł/118 zł
182 zł/166 zł

mycie wewnętrzne o
znacznym stopniu zabrudzenia plus mycie
zewnętrzne - cena
nowa netto
117 zł
147 zł
232 zł

średnia zmiana ceny 20%.

Określono dodatkową jednorazową cenę netto za usunięcie larw i robactwa z jednego
pojemnika przeznaczonego do mycia w wybranym wariancie w wysokości: 100,00zł. dla
pojemników o pojemności od 120 l do 360 l oraz 250,00zł. dla pojemników o pojemności od
660 l do 1100 l.
Zmiana zakresu i ceny mycia pojemników na odpady komunalne wynika z otrzymanej oferty
od wykonawcy - w wyniku przeprowadzonego badania rynku oraz postępowania ofertowego
otrzymaną jedną ofertę na ta usługę. Do ceny ofertowej zostały doliczone koszty operacyjne
ZOM w wysokości 2,00zł. związane z obsługą logistyczną oraz koniecznością organizacji dodatkowych opróżnień pojemników przeznaczonych do mycia.

