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Poz. 3407
UCHWAŁA NR XXVII/447/2021
RADY MIASTA SOPOTU
z dnia 2 września 2021 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r. poz. 888 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
w workach.

od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 w imieniu Gminy Miasta Sopotu świadczyć będzie samorządowy
zakład budżetowy - 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

1
2
3
4
5
6
7
8

110 L
120 L
240 L
360 L
660 L
770 L
1100 L
Kontener KP-7

Czynsz netto zł, w przypadku tzw.
faktury papierowej
12,00
12,00
16,00
20,00
36,00
36,00
36,00
76,00

Czynsz netto zł, w przypadku zgody na
wystawienie tzw. e-faktura
8,00
8,00
10,00
14,00
30,00
30,00
30,00
70,00
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1. 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.
2. 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:
Rodzaj Usługi
Mycie wewnętrzne
[cena netto]
Mycie wewnętrzne i zewnętrzne
[cena netto]
Mycie wewnętrzne
o znacznym stopniu zabrudzenia
[ cena netto zł]
Mycie wewnętrzne
o znacznym stopniu zabrudzenia plus mycie
zewnętrzne
[cena netto]
Dezynfekcja
[cena netto]

80 ÷240

Pojemność pojemników [litr]
360
660 ÷ 1100

42,00

48,00

72,00

62,00

78,00

122,00

97,00

117,00

187,00

117,00

148,00

242,00

12,00

16,00

22,00

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.
2. Do cen netto określonych
z obowiązującymi przepisami.

w ust. 1 doliczany

będzie

podatek

VAT

w wysokości

zgodnej

§ 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
rodzaju odpadu umieszczonego w worku:
Rodzaj gromadzonych odpadów

Wielkość worka
Worek 1 m3
Worek 1 m3

Cena netto zł

Gruz ceglany, betonowy; tynk, ceramika, kafle, pustaki;
Zmieszane odpady poremontowe: płyty karton-gips, stelaże,
rury PCV, folia, tapety, karton, drewno, styropian z
opakowań, armatura;

1. Do cen netto określonych
z obowiązującymi przepisami.

w ust. 1 doliczany

będzie

podatek

VAT

190,00
490,00

w wysokości

zgodnej

2. 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, zobowiązany będzie uiścić tą dodatkową opłatę.
§ 5. Traci moc: uchwała nr V/84/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 28 marca 2019r. 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 15 maja 2019r. poz. 2350).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sopotu
Piotr Bagiński

